RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA NA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 25 DE OUTUBRO DE 2019

Información e actas
1. Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Manuel Taboada Vigo
2. Aprobación da acta da sesión anterior, número 10/19, do 27 de setembro
3. Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 21 de setembro de 2019 ata o 18 de
outubro de 2019
Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística
4. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Academia Galega do Audiovisual
para financiar os XVII Premios Mestre Mateo e o III Premio María Luz Morales de ensaio sobre o
audiovisual
5. Aprobación da toma de coñecemento de "Compartimos Plan": Diagnose e Plan de Acción das
políticas de Igualdade de Xénero na provincia da Coruña.
Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios
6. Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e a Fundación Exponav para financiar
"Gastos de Funcionamento da Fundación e do Museo da Construcción Naval"
7. Aprobación da concesión de subvención nominativa á Organización Galega de Comunidades de
Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) para financiar o proxecto "VI Congreso Galego de
Comunidades de Montes"
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
8. Aprobación do proxecto modificado nº 1 da obra DP 8202 ampliación de plataforma e mellora de
trazado na D.P. 8202 Galanas a Cacheiras pq 3+500 ao 4+240 (Teo), do Plan de Inversións de Vias
Provinciais 2017, cuarta fase
Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento
9. Aprobación da avocación parcial da contratación de obras e subministro comprendidos nos plans
provinciais a solicitude do concello de Pontedeume.
10. Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación provincial da Coruña e o concello de
Culleredo para a execución da Rede de saneamento na DP-0510.
11. Aprobación do texto e formalización dunha addenda ao convenio de colaboración entre a
Deputación Provincial da Coruña e a Universidade da Coruña para financiar a creación dunha "Cátedra
de Dereito Local""
Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural
12. Aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+ 2020"
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13. Aprobación do proxecto modificado da obra "Accesibilidad universal en edificios públicos 2ª fase"
do Concello de Ames incluída no Plan de Acción Social (PAS) Adicional 1/2015 co código
2015.3111.0501.0
14. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Reforma viales en Sobreira, Gárdoma,
Aquelavila, a Igresa, Ponte Boado, Casa do Monte e Fontao," do Concello de Boimorto, incluída no
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2019 co código 19.2000.0118.0
15. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Saneamento na Pontella, do
Cruce de Buxantes á estación de bombeo", do Concello de Cee, incluído na segunda e derradeira fase
do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código 2017.2001.0736.0
16. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Acondicionamento de
equipamentos e espazos libres públicos na Picota e en San Cosme", do Concello de Mazaricos,
incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código 2017.2001.0749.0
17. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Reforma e adaptación do parque
infantil de Bañobre", do Concello de Miño, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional
1/2017 co código 2017.2001.0752.0
18. Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Asfaltado en Liñares, Castiñeira,
ampliación de párking público e rede de saneamento en Grandal", do Concello de Vilarmaior, incluído
no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2018 co código 2018.2000.0325.0
19. Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación da Coruña e o
Concello de Oroso polo que se instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento do
"Acondicionamento de senda peonil de Oroso Pequeno ao Parque Fluvial do río Carboeiro"
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
20. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de pago a provedores
á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, correspondente ao mes de setembro de 2019
e relación detallada de todas as facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
entre o 1 e o 30 de setembro de 2019.
21. Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de execución orzamentaria
correspondente a agosto de 2019 e proxección a 31/12/2019.
22. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 4/2019 de aprobación polo Pleno.
23. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da taxa por prestación de
servizos tributarios

ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIÓNS
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica relativa á xunta de portavoces da Deputación
Provincial da Coruña
Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre a creación dun novo parque comarcal de
bombeiros para dar servizo á área metropolitana de Santiago de Compostela
Moción do Grupo Provincial Alternativa dos Veciños para restablecer a normalidade dos traficos
no cruce das estradas provincial DP 5803 e autonómica AC-12
Moción do Grupo Provincial Popular para reclamar a aprobación dun Plan integral de reforma,
adaptación, acondicionamento, reparación e mantemento continuado no tempo, da totalidade das
instalacións deportivas dos municipios da provincia da Coruña.

Moción do Grupo Provincial Popular de apoio e recoñecemento da labor que realizan as
forzas e corpos de seguridade do Estado en Cataluña.
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1.- Toma de posesión do deputado do Partido Popular, don Manuel Taboada Vigo
Don Manuel Taboada Vigo toma posesión do seu cargo, xurando o seu desempeño e lendo
a fórmula, séndolle imposta seguidamente a medalla da provincia como atributo do seu cargo
de deputado provincial.
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2.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 10/19, do 27 de setembro
Apróbase a acta da sesión anterior, número 10/19, do 27 de setembro

5 de 115

3.- Dación de conta das Resolucións da Presidencia desde o 21 de setembro de 2019 ata o
18 de outubro de 2019
Dáse conta ao Pleno das resolucións da Presidencia desde o 21 de setembro de 2019 ata o 18
de outubro de 2019
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4.- Aprobación da concesión de subvención nominativa á Asociación Academia Galega
do Audiovisual para financiar os XVII Premios Mestre Mateo e o III Premio María Luz
Morales de ensaio sobre o audiovisual
1.- Aprobar a concesión de subvención nominativa á Asociación Academia Galega do Audiovisual
por importe de 15.000 €, para financiar os XVII Premios Mestre Mateo e os III Premios María Luz
Morales de ensaio sobre o audiovisual, cun orzamento subvencionado de 108.500,00 €, de acordo
co texto do convenio que se achega.
2.- Exceptuar para o presente convenio os principios de concorrencia, publicidade, igualdade e
non discriminación na tramitación do presente expediente, dada a existencia de causas
excepcionais que xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que se dan
razóns suficientes de interese público no outorgamento da subvención. Estes principios
atópanse recollidos nos artigos
22.2 da Lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
Coa motivación incorporada levántase a nota de reparos emitida pola Intervención da Deputación
no seu informe do 8 de outubro de 2019.
3.- Subordinar o presente acordo ao crédito que para o exercicio 2020, autorice o
correspondente Orzamento.
“Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Asociación
Academia Galega do Audiovisual para financiar os XVII Premios Mestre Mateo e o III
Premio María Luz Morales de ensaio sobre o audiovisual
Na Coruña a
REÚNENSE
Don/a
Don/a

en representación da Deputación Provincial da Coruña.
en representación da Asociación

Academia

Galega

do
Audiovisual.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e na representación que detentan, e
recoñecéndose reciprocamente capacidade para obrigarse nos termos deste documento.
MANIFESTAN
Primeiro.- A Asociación Academia Galega do Audiovisual é unha asociación sen ánimo de lucro,
que agrupa a creadores e profesionais do audiovisual galego: cine, multimedia, publicidade,
televisión, vídeo.
Segundo.- Esta entidade foi creada no ano 2002 co obxectivo de fomentar o desenvolvemento
das artes e das ciencias relacionadas co audiovisual en Galicia.
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Terceiro.- Nestas actividades, ten un carácter fundamental a convocatoria dos Premios Mestre
Mateo cos que se recoñece a profesionalidade e calidade dun sector en auxe, avalado polos
excelentes resultados de crítica, audiencia e público, que fan que actores, guionistas,
presentadores, técnicos, directores e productores sexan referentes tanto dentro como fóra de
Galicia.
Estes premios, que no presente ano acadan a súa décimo sétima convocatoria, son unha
singular oportunidade para obter anualmente unha panorámica xeral do audiovisual galego e, coa
súa consolidación xa son un referente entre outros galardóns das academias de cine españolas.
Convócanse por terceira vez os Premios María Luz Morales co obxectivo de fomentar a
investigación, a difusión cultural e os traballos sobre o mundo audiovisual e nomeadamente,
promover a irrupción de puntos de vista anovadores sobre esta temática.
Cuarto.- De conformidade co art. 118.d) da Lei 5/1997, 22 de xullo, de Administración local
de Galicia, é competencia das deputacións provinciais, entre outras, a organización de
actividades que teñan por finalidade o fomento en materia de cultura.
Quinto.- En exercicio destas competencias, a Deputación da Coruña recoñece o labor cultural
que ven desenvolvendo a Asociación Academia Galega do Audiovisual e considera de interese os
premios que convoca polo que no Orzamento do ano 2019 figura crédito destinado a
financiar os ditos premios.

En virtude do exposto, e dando cumprimento á vontade das entidades ás que
respectivamente representan, os comparecentes outorgan neste acto o presente convenio de
colaboración que se rexe polas seguintes
CLÁUSULAS

I.- Obxecto.
O presente convenio ten por obxecto a fixación das bases de outorgamento dunha
subvención nominativa por esta Deputación a prol da Asociación Academia Galega do
Audiovisual, con CIF:
G15844145, fixando as condicións que se impoñen por esta administración concedente e os
compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para o financiamento parcial dos XVII
Premios Mestre Mateo e o III Premio María Luz Morales de ensaio sobre o audiovisual,
co seguinte contido:
XVIIPremiosMestre Mateo
* Lectura de finalistas.- Neste acto danse a coñecer os nominados nas distintas categorías para
dar maior relevancia ao feito de conseguir ser finalista.
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* Xuntanza de finalistas. Acto no que se xuntan os finalistas de cada categoría para celebrar a
súa nominación e se dan a coñecer os premios honoríficos que concederá a Academia na XVII
edición do premio.
* Encontros Mestre Mateo.- Debate profesional e sereo entre os profesionais finalistas nas
distintas categorías, os cales achéganse ás escolas de produción, imaxe e son de Galicia,
a través de coloquios co público e máis directamente cos futuros profesionais.
* Gala de entrega dos Premios Mestre Mateo.- Cerimonia de posta en valor do audiovisual
galego á tempo que é un espectáculo televisivo capaz de atraer audiencia.
* Colaboración con outras academias.- A Academia Galega do Audiovisual ten un acordo de
colaboración dende o 2010 coa Academia do Cinema Catalán polo que as obras finalistas e
gañadoras nos Premios Mestre Mateo proxéctanse en Barcelona e, ao tempo, as obras
gañadoras e nominadas nos Premios Gaudí exhíbense en Galicia.
* Colaboración co CGAI.- Exhibición na filmoteca dos gañadores nas categorías de Mellor
longametraxe, Mellor película para TV, Mellor longa documental e Mellor documental.

IIIPremio María LuzMoralesde ensaio sobre oaudiovisual
Convocatoria dos premios en dúas categorías:
* Ensaios sobre calquera aspecto do audiovisual mundial.
* Videoesaios, para ensaios en formato audiovisual.
Os premios contarán coa colaboración das Facultades de Comunicación das universidades
galegas.
II.- Orzamento de gastos da actividade a realizar pola entidade beneficiaria.
A Asociación Academia Galega do Audiovisual desenvolverá as actividades programadas,
segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:
XVII Premios Mestre Mateo
Actividades paralelas
Lectura de finalistas
200,00
Xuntanza de finalistas
1.000,00
Colaboración con outras academias
250,00
Encontros Mestre Mateo
480,00
Proxeccións Mestre Mateo
70,00
Gala
Guión e música
4.100,00
Persoal artístico
6.000,00
Persoal técnico
Escenografía
Montaxe e sonorización

37.984,00
11.200,00
3.900,00

9 de 115

Aluguer equipamentos técnicos
Varios produción
Viaxes, aloxamentos
Notaría, seguros e asesoría xurídica
Plataforma visionado e votación
Gastos xerais
Importe

14.516,00
7.170,00
5.680,00
2.100,00
1.600,00
750,00
97.000,00€

III Premio María Luz Morales de ensaio sobre o audiovisual
Persoal técnico
2.136,59
Comunicación
1.373,35
Asesoramento xurídico e laboral
199,65
Xurado
902,50
Dotación premios
4.800,00
Gastos produción
2.087,91
Importe
11.500,00€
Total gastos
108.500,00€
III.- Financiamento provincial e outros ingresos que se obteñan ou aporten para a
mesma finalidade.
1.- A Deputación Provincial da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se
define na cláusula primeira, cunha achega máxima de 15.000 €, o que representa unha
porcentaxe do 13,825 %
A cantidade restante, ata alcanzar o importe total do orzamento da actividade, está financiada
con cargo a recursos propios ou alleos, acreditando a entidade beneficiaria que ten consignado o
crédito axeitado e suficiente para imputar a totalidade do gasto correspondente á entidade.
No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 13,825 % da cantidade
efectivamente xustificada.
2.- Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 % do orzamento previsto na
cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e
perderase o dereito ao seu cobro.
3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0612/3343/481, na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
4.- A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que a Asociación Academia Galega do Audiovisual obteña para a
mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere
en ningún caso o importe total do gasto efectivamente xustificado.
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5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle
estricto cumprimento ao apartado anterior.
IV.- Contratación da execución.1.- O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministros necesarios para a
execución da actividade corresponde á Asociación Academia Galega do Audiovisual.
Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o entidades vinculadas á
Asociación Academia Galega do Audiovisual, nin con calquera outra na que concorra algunha
das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións.
2.- Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000 €, con carácter previo á
contratación, a Asociación Academia Galega do Audiovisual deberá solicitar alomenos tres
orzamentos a distintos proveedores; entre as ofertas recibidas, deberase elixir unha delas de
acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha
memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa económicamente.
V.- Publicidade do financiamento provincial.
1.- Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa por
medios escritos, radiofónicos, audivisuais ou internet, deberase facer constar sempre o
financiamento da Deputación Provincial da Coruña.
2.- Coa memoria e conta xustificativa achegaranse documentos que acrediten o cumprimento
desta obriga da Asociación Academia Galega do Audiovisual.
VI.- A xustificación necesaria para recibir a achega provincial.
A achega da Deputación seralle abonada á Asociación Academia Galega do Audiovisual unha
vez que se presente de xeito telemático (a través da plataforma subtel) a seguinte documentación:
* Memoria de actuación, suscrita polo representante legal da Asociación Academia Galega
do Audiovisual, xustificativa do cumprimento das condicións impostas neste convenio, coa
indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.
* Relación clasificada dos gastos realizados (con IVE e sen IVE), no que se indiquen os
acredores co seu NIF, os documentos xustificativos, os importes e, no seu caso, datas de
pago; tamén se indicarán as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula
segunda.
Con esta relación achegaranse copia das facturas e demais xustificantes de gasto.
Os gastos e as correspondentes facturas referiránse exclusivamente ás actividades realizadas
durante o ano 2019.
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* Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo órgano
competente.
* Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o
previsto na cláusula oitava.
* Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a mesma finalidade.
* Declaración de si a entidade está ou non exenta do IVE.
* Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
* Acreditación do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula quinta, mediante a aportación
de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
VII.- Termo para a realización da actividade e prazo de xustificación.
1.- As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na
cláusula primeira deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2019.
2.- Unha vez rematadas as actividades, a Asociación Academia Galega do Audiovisual deberá
presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula sexta antes do 31 de marzo de
2020.
3.- De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á Asociación Academia
Galega do Audiovisual para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional conlevará a perda da
subvención e demáis responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao
respecto. Aínda así, a presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao
Auditorio de Galicia da sanción que, de conformidade co disposto na Lei de subvencións e
na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable lle poida corresponder.
4.- O abono da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade financeira
indicada pola Asociación Academia Galega do Audiovisual na documentación aportada.
Se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a Asociación
Academia Galega do Audiovisual terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo de interés
legal, que se devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que
se faga efectivo o pagamento.
VIII.- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
1.- A Asociación Academia Galega do Audiovisual deberá acreditar, con carácter previo á
sinatura deste convenio e logo, con carácter previo ao pago da subvención, que se atopa ao día
no cumprimento das obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa Comunidade Autónoma
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e coa Seguridade Social; e, para tal fin poderá autorizar á Deputación a que obteña
telemáticamente os correspondentes certificados.
2.- A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial determinarase
de oficio por ésta.
IX.- Destino e manexo dos fondos recibidos.
1.- A Asociación Academia Galega do Audiovisual destinará os fondos recibidos ao pagamento
dos xustificantes de gasto presentados.
2.- Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá
quedar acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de
débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data
de pago e da identidade do perceptor; só excepcionalmente se poderá realizar o pago en
metálico para gastos de
ata 150 €, nos que non resulte posible a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3.- Sen prexuizo dos libros e rexistros contables que as normas xerais ou sectoriais lle poidan
impor, a Asociación Academia Galega do Audiovisual deberá contar alomenos cun rexistro
cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre outros, os relativos aos gastos
xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta subvención.
X.- Control financeiro da Deputación e dos órganos de control externo.
1.- Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, a Asociación Academia Galega do Audiovisual poderá ser escolleita pola Intervención
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar
a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto
financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais
que lle impón o presente convenio de colaboración.
2.- Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de
Galicia, a Asociación Academia Galega do Audiovisual queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o
previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de enxuiciamento contable
que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.
XI.- Reintegro, infraccións e sancións.
1.- O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de colaboración
poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago
dos xuros de demora que se perciban dende o día no que se realizou o pagamento ata o
momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase
de oficio na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei 38/2003, de 17
de novembro, Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu Regulamento (R.D.
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887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2.- Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas
citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3.- Para os supostos de retraso na realización das actividades ou na presentación da xustificación
se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
XII.- Incorporación ao rexistro público de subvencións e publicación da subvención
concedida. 1.- No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de
subvencións, e demais
normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da
Real
Academia Galega serán remitidos á Intervención xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade disposta no
precepto e co debido respecto á protección de datos de carácter persoal, segundo o previsto na
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantías dos
dereitos dixitais, en tanto non se opoña ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo
e do Consello de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta
ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a
Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos).
2.- Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao rexistro público de axudas, subvencións
e convenios da Comunidade Autónoma de Galicia.
3.- Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, a concesión da subvención á Asociación Academia Galega do Audiovisual será
publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dacoruna.gal.
4.- Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao rexistro de convenios
que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.
XIII.- Vixencia do convenio, prórroga ou modificación.
1.- O prazo de vixencia do presente convenio finalizará o 30 de maio de 2020 e terá
efectos retroactivos, polo que as actividades contempladas nel poderán terse realizado dende o 1
de xaneiro de 2019.
Esta vixencia queda subordinada á existencia do crédito adecuado e suficiente que para o
Exercicio de 2020, autorice o correspondente Orzamento.
2.- Previa solicitude da Asociación Academia Galega do Audiovisual, realizada alo menos un
mes antes da fin da vixencia do convenio, poderá ser prorrogado o convenio por acordo
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expreso de ambas as dúas partes, previos os informes preceptivos da Unidade xestora, do
Servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación.
3.- Tamén por acordo expreso de ambas as dúas partes e por causa debidamente
xustificada, e previos os mesmos informes indicados no apartado anterior, o convenio poderá
ser obxecto de modificación.

XIV.- Natureza, interpretación, modificación e xurisdición competente.
1.na
18
de

O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, de
de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións
Galicia; supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.

2.- A interpretación das dúbidas e lagoas que poidan xurdir na aplicación do presente
convenio corresponderalle ao Presidente da Deputación, previos os informes preceptivos da
Unidade xestora, da Secretaría e da Intervención provincial.
3.- Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a distribución
de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita xurisdición, o
coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do presente convenio.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por ----E en proba de conformidade asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio no lugar e
data indicados no encabezamento.”
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5.- Aprobación da toma de coñecemento de "Compartimos Plan": Diagnose e Plan de Acción
das políticas de Igualdade de Xénero na provincia da Coruña.
1. Tomar coñecemento da Diagnose e Plan de Acción das Políticas de Igualdade de Xénero na
provincia da Coruña.
2. Instar aos órganos de Goberno a adoptar o compromiso provincial de orientar as liñas de xestión
orzamentaria no marco dos principios, medidas e obxectivos do Plan, co obxecto de inspirar as
políticas públicas de Igualdade de Xénero da Deputación da Coruña.
3. Dispor que se publique na páxina web da Deputación o documento da Diagnose e Plan de Acción
das Políticas de Igualdade de Xénero, para xeral coñecemento.
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6.- Aprobación do convenio entre a Deputación da Coruña e a Fundación Exponav para
financiar "Gastos de Funcionamento da Fundación e do Museo da Construcción Naval"
1º.-Excepcionar para o presente convenio o cumprimento dos principios de concurrencia,
publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de causas excepcionais que
xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que se dan razóns suficientes de
interese público no outorgamento da subvención. Estos principios se encontran recollidos nos
artígos 22.2 da lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu regulamento.
2º.- Aprecianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a convocatoria
de concorrencia competitiva,como o incorporado no presente expediente:





A Fundación para el Fomento del Conocimiento de la Construcción Naval y de la
Actividades Marítima (EXPONAV) ten como obxecto social reunir, expoñer e conservar o
patrimonio técnico, ornamental e documental relativo á construción naval e ao sector
marítimo; así como propiciar actividades complementarias relacionadas co mar e a
construción naval, como son recopilación e mostras de fotografía e pintura, talleres de
restauración de fondos, habilitación de salas de conferencias permanentes e temporais,
exposicións, etc todo isto para acometer a organización da Exposición Naval de la
Construción Naval, que ten a súa sede no edificio de Herrería do Arsenal Militar de Ferrol.
A actividade proposta consiste en executar un programa global, que a través de
múltiples e singulares accións, contribúan á dinamización do sector da construción naval e
as actividades marítimas, no que existen poucas oportunidades e apoios para o
emprego na localidade e na comarca, polo que se precisa aumentar a formación e o
coñecemento dun sector tan importante como é a construción naval e as actividades
marítimas, co obxectivo de diferenciar e diversificar a oferta tanto museística como
patrimonial referenciada ás actividades martítimas.

3º Aprobar o texto do convenio de colaboración a subscribir entre a Deputación Provincial da Coruña
e a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS EXPONAV para financiar o proxecto “Gastos de
Funcionamento da Fundación e do Museo da Construcións Naval”.
4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 75.000,00 euros, cunha
porcentaxe de financiamento do 80 %.
5º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos fixados no
convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/333.1/481
6º Facultar ao sr. Presidente da Corporación para a sinatura do convenio.”
O texto íntegro do convenio é o seguinte:
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial de A Coruña e o
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV).
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En A Coruña a
REUNIDOS
Dunha parte o
Coruña,

en representación da Excma. Deputación Provincial de A

Doutra parte, en representación da FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE
LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV).

1. Que a Excma. Deputación provincial da Coruña e a Fundación para o Fomento do
Coñecemento da Construcción Naval e das Actividades Marítimas EXPONAV consideran
de gran interese para a provincia da Coruña o obxectivo de vitalizar e impulsar todos os
aspectos relacionados coa promoción e dinamización económica da provincia.
2. Que dado o interese coincidente da Deputación da Coruña e do FUNDACIÓN PARA
EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV).as dúas partes acordan
subscribir un convenio conforme ás seguintes
CLÁUSULAS
I.- OBXECTO
O presente convenio ten por obxecto establecer a fixación das bases de outorgamento dunha
subvención nominativa por esta Deputación a prol da FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV). CIF G-15944564, fixando as condicións que se impoñen
por esta administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria para
o financiamento do proxecto ”Gastos de funcionamento da Fundación e do Museo da Construcción
Naval”.
II.- ORZAMENTO DE GASTOS DA ACTIVIDADE A REALIZAR
A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), levará a cabo as actividades
programadas, segundo se definen na cláusula anterior, consonte ao seguinte orzamento:

CONCEPTO
Atención ao visitante e guías do Museo
Mantenimiento e Limpeza
Externalizacion de servizos
Administración e Asesorías
Material de oficina e consumibles
Publicidade e gabinete de prensa

IMPORTE
24.525,00 €
23.500,00 €
12.800,00 €
5.490,00 €
3.575,00 €
5.420,00 €
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Biblioteca
Organización exposicións e eventos
Ampliación e remodelación de material expositivo e discurso
expositivo
TOTAL
III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E
APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE

OUTROS

INGRESOS

1.940,00 €
3.500,00 €
13.000,00 €
93.750,00 €
QUE

SE

OBTEÑAN

OU

1. A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se define na
cláusula primeira, cunha achega máxima de 75.000,00 €, o que representa unha porcentaxe de
80%. No caso de que o gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80% da cantidade efectivamente
xustificada. A contía restante, ata acadar o importe total do orzamento da actividade, está
financiado con cargo a recursos (propios ou alleos) acreditando a entidade beneficiaria que ten
consignado o crédito adecuado e suficiente para imputar a totalidade do gasto imputable á
entidade.
2. Agora ben, se a cantidade xustificada resulta inferior ao 75 por cento do orzamento previsto
na cláusula segunda, entenderase que a finalidade básica da subvención non foi cumprida e
perderase o dereito ao seu cobro.
3. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0510/333.1/481, na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo sobre a
que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito.
4. A subvención da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS
(EXPONAV), obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu importe, xuntamente co da
subvención provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto efectivamente
xustificado.
5. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle
estrito cumprimento ao apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN

1. O outorgamento dos contratos de servizos, asistencia ou subministracións necesarios para a
execución da actividade corresponderalle á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONCOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV). Non se poderá contratar a realización de prestacións con persoas o
entidades vinculadas á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), nin con
calquera outra na que concorra algunha das circunstancias ás que se refire o artigo 29.7 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións
2. Se o importe dalgunha das prestacións supera 15.000,00 euros, con carácter previo á
contratación, á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),deberá
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solicitar polo menos tres orzamentos a distintos provedores. Entre as ofertas recibidas,
deberase elixir unha delas de acordo con criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse
expresamente nunha memoria a elección cando non recaia sobre a oferta máis vantaxosa
económicamente.
3. No caso de que a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), tramite e
aprobe algunha modificación do proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado,
deberá remitirlle á Deputación un exemplar do proxecto modificado, achegando con el os informes
emitidos e a certificación do correspondente acordo.
V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL

1. Na publicidade pola que se dea a coñecer a realización das actividades, ben sexa por medios
escritos, radiofónicos, audiovisuais ou internet, deberase facer constar sempre o financiamento da
Deputación Provincial da Coruña.
2. Coa memoria e conta xustificativa achegaranse os documentos que acrediten o cumprimento
desta obriga da FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV).
VI.- A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL
A achega da Deputación seralle aboada á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS
(EXPONAV), unha vez que presenten a seguinte documentación:

DEL



Memoria de actuación, subscrita polo representante legal da FUNDACIÓN PARA EL
FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE
LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), xustificativa do cumprimento das
condicións impostas neste convenio, coa indicación das actividades realizadas e dos
resultados obtidos.



Relación clasificada dos gastos realizados, no que se indiquen os acredores co seu
NIF, os documentos xustificativos, os importes e datas de pago. Tamén se indicarán
as desviacións con respecto ao orzamento detallado na cláusula SEGUNDA. Con
esta relación achegaranse os orixinais ou copias debidamente compulsadas das
facturas e demais xustificantes de gasto. No caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo á compulsa deberá estenderse unha dilixencia sobre o
orixinal na que se deixe constancia de que foi presentada como xustificante de gasto
para o cobro dunha subvención outorgada pola Deputación da Coruña.



Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social,
segundo o previsto na cláusula OITAVA.
Declaración doutras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas para a
mesma finalidade.





Certificación da conta bancaria, segundo o modelo aprobado pola Deputación.
Proba do cumprimento das obrigas asumidas na cláusula QUINTA, mediante a achega
de documentos nos que conste a publicidade do financiamento provincial.
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Certificación da aprobación das facturas e demais documentos xustificativos polo
órgano competente.

A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), deberá acreditar previamente que está ao
corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, de conformidade coa cláusula OITAVA.
VII. TERMO PARA A REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.

1. As actividades que son obxecto de financiamento provincial, tal como están descritas na cláusula
PRIMEIRA, terán lugar entre o 1 de agosto de 2019 ata o 31 de decembro de 2019.
2. Unha vez rematadas as actividades, a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS
(EXPONAV), deberá presentar a xustificación documental á que se refire a cláusula SEXTA no prazo
máximo DUN MES contado a partir da finalización daquelas e, en calquera caso, DOUS MESES
antes do vencemento do período de vixencia do convenio establecido na cláusula DÉCIMO
TERCEIRA.
3. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real decreto
887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este derradeiro prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á FUNDACIÓN PARA EL
FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), improrrogable de QUINCE DÍAS. A falla de xustificación
da subvención neste prazo excepcional dará lugar á perda da subvención e demais
responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicable ao respecto. Aínda así, a
presentación da xustificación neste prazo adicional non eximirá ao FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),da sanción que, de conformidade co disposto
na Lei de subvencións e na Base 55.6ª das de execución do Orzamento da Deputación, poida
corresponderlle.
4. O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta da entidade
financeira indicada pola FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), na
documentación achegada. E se tiveran transcorrido máis de catro meses desde a axeitada e correcta
xustificación dos compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS (EXPONAV), terá dereito ao abono dos xuros de mora, ao tipo de xuro legal, que se
devenguen desde a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o
pagamento.
VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A SÚA
ACREDITACIÓN
A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), deberá estar ao día, con carácter previo á
sinatura deste convenio, e logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das
obrigas tributarias coa Administración do Estado, coa comunidade autónoma, coa Deputación
Provincial da Coruña, e coa Seguridade Social.
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1.

A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración
responsábel expedida autorizada polo órgano competente, mediante a presentación dos
correspondentes certificados ou ben autorizando á Deputación a que obteña telemáticamente os
correspondentes certificados.
2.
A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinaraa esta de oficio.
IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1.A FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), destinará os fondos recibidos ao pagamento
dos xustificantes de gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de débito ou
crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data de pago e da
identidade do perceptor. Só excepcionalmente se poderá realizar o pago en metálico para gastos
de ata 150,00€, nos que non resulte posíbel a utilización dun dos medios anteriormente indicados.
3. Sen prexuízo dos libros e rexistros contábeis que as normas xerais ou sectoriais lle poidan
impor, a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), deberá
contar polo menos cun rexistro cronolóxico de cobros e pagamentos nos que se inclúan, entre
outros, os relativos aos gastos xustificados e aos ingresos declarados con respecto a esta
subvención.
X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.

1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de
Galicia, a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), poderá ser escollida pola Intervención
provincial para a realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de
acreditar a efectiva aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto
financiamento da actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle
impón o presente convenio de colaboración.
2. Asemade, de acordo co previsto na lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia,
a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), queda sometida aos procedementos de
fiscalización que leven a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o
previsto na Lei orgánica 2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de enxuiciamento contable
que poida incoar o Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou
europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1 O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de colaboración poderá
dar lugar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago dos xuros
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de demora que se devenguen desde o día no que se realizou o pago ata o momento no que se
acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro iniciarase de oficio na súa
tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes do seu Regulamento (R.D. 887/2006,
do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007 de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas citadas e na
ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das actividades ou retraso na presentación da
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable.
4. Si o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o obxecto
do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o prazo indicado
na cláusula VII.3 e a data do pago efectivo ao terceiro

XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais
normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONCOMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), serán remitidas á Intervención xeral do
Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva
finalidade prevista en dito precepto e co debido respecto á protección dos datos de carácter
persoal, segundo o previsto na lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos
Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións e
convenios da Comunidade autónoma de Galicia.

3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, a
concesión da subvención á FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), será publicada no
Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na páxina web dicoruna.es
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e contratación da Deputación.
XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN
1. O presente convenio de colaboración abranguerá os gastos devengados dende o día 1 de
agosto do 2019 ata o 31 de decembro de 2019, sen que en ningún caso sexan subvencionables
os gastos devengados con anterioridade á dita data e conservará a súa vixencia ata o día 28 de
febreiro do ano 2020, condicionada á existencia de crédito para tal fin no exercicio 2019.
2. Para o caso de que a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN Y
DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), non poida ter
rematadas as ACTIVIDADES e presentada a xustificación antes do día 31 de xaneiro de 2020
deberá solicitar antes desta data, a prórroga do prazo inicial, achegando unha solicitude motivada,
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co fin de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para
o pago que proceda, do importe correctamente xustificado. Acreditada esta circunstancia, a
Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso poderá exceder do 31 de
outubro do ano seguinte. Con esta data, o convenio quedará definitivamente extinguido, de xeito
que a FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), perderá o dereito ao cobro do importe corresponde
á contía non xustificada na dita data.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e despois dos informes da Unidade Xestora,
do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da Deputación, o convenio
poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se poderá modificar o convenio variando
substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista nominativamente por acordo
plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, de 18 de
novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha comisión de
seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións nomeados polo
Presidente da Deputación e o da FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV), respectivamente.

3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a distribución
de competencias disposta na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de dita xurisdición, o
coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do presente convenio.

4.
Faise constar que o presente convenio foi aprobado por Acordo Plenario do día de de 2019. E, en
proba de conformidade, as partes comparecentes asinan en exemplar cuadriplicado o presente
convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.
O deputado

O
representante
da
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DEL
CONOCIMIENTO
DE
LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS
ACTIVIDADES MARÍTIMAS (EXPONAV),
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7.- Aprobación da concesión de subvención nominativa á Organización Galega de
Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (ORGACCMM) para financiar o proxecto "VI
Congreso Galego de Comunidades de Montes"
Apróbase a retirada deste punto da orde do día.
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8.- Aprobación do proxecto modificado nº 1 da obra DP 8202 ampliación de plataforma e
mellora de trazado na D.P. 8202 Galanas a Cacheiras pq 3+500 ao 4+240 (Teo), do Plan de
Inversións de Vias Provinciais 2017, cuarta fase
Aprobase a retirada do asunto da orde do día.

26 de 115

9.- Aprobación da avocación parcial da contratación de obras e subministro comprendidos nos
plans provinciais a solicitude do concello de Pontedeume.

1º.- ACEPTAR a solicitude do concello de Pontedeume para a avocación parcial da
contratación das seguintes obras e subministro comprendidas nos plans provinciais que
se relaciona a continuación:
OBRA / PROXECTO/PLAN

ORZAMENTO
TOTAL (ive incluído)

Pavimentación Camiño Vello (POS+ Adicional 2018)

49.439,16 €

Pavimentación de acceso ao Barreiro (POS+ Adicional 2018)

32.805,27 €

Mellora de parque infantil en Centroña (Subministro
+ obra) (POS+ Adicional 2018)

38.883,02 €

76.114,05 €
Mellora da capa de rodadura en Estrada Vella (POS+ 2019)
20.265,77 €
Mellora da eficiencia enerxética no Pavillón “A Casqueira”
(Subministro) (POS+ 2019)
51.729,82 €
Camiño na Herbosa (Boebre) e Camiño na Graña (POS+ 2019)

As citadas obras se contratarán con arranxo aos Pregos tipo aprobado pola Deputación
Provincial e os subministros con arranxo aos Pregos que aprobe a Deputación, ao que
se lle engadirá a seguinte cláusula adicional:
“Establécese na presente cláusula as relacións entre a Deputación e os licitadores
e adxudicatarios e as relacións entre o Concello e o adxudicatario.
RELACIÓNS DIPUTACION – LICITADORES E ADXUDICATARIO
1º.- A Deputación aprobará o expediente de contratación e a convocatoria do
correspondente procedemento de licitación e a súa publicación na Plataforma de
Contratación do Sector Público, previa acreditación polo concello:
A.- No caso das obras:

a) Acreditacilón da dispoñibilidade dos terrenos.
b) Acreditación de que o Concello conta con todas as licenzas ou autorizacións que
se requiran.

c)
d)

Incorporación ao expediente da acta de replanteo (art. 236 da LCSP)

Certificación acreditativa de que o Concello asumirá a dirección das
obras, a coordinación da seguridade e saúde e control de calidade, ben con
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medios propios ou a través dos correspondentes contratos, asumindo neste caso
a contratación e financiación dos mesmos.

e)

Certificado de existencia de crédito B.- No caso dos subministros:

a) Memoria xustificativa da necesidade do contrato
b) Xustificación no seu caso da no división en lotes
c) Prescripcións técnicas
d) Certificado de existencia de crédito
2º.- Os licitadores deberá presentar as súas ofertas de forma electrónica
a
través do Perfil do
Contratante da Deputación integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público:
3º.- A Deputación Provincial da Coruña realizará a través da Mesa de Contratación
Permanente os actos de apertura dos correspondentes sobres, así como a cualificación,
concesión de prazo para emendar, admisión e exclusión de licitadores.
4º.- No caso de que algunha empresa formulase algunha oferta anormalmente baixa a
Deputación a través da Mesa concederá o correspondente trámite de audiencia e
previo informe do Servizo Técnico correspondente aceptará ou rexeitará a mesma.
5º.- A Mesa de Contratación Permanente da Deputación formulará a correspondente
proposta de adxudicación ou no seu caso a declaración de deserta a licitación de
forma motivada.
6º.- O órgano de contratación da Deputación realizará o requirimento de
documentación ao licitador que presentase a mellor oferta
7º.- O licitador deberá presentar á Deputación a través da Plataforma a documentación
requirida
8º.- O licitador deberá constituír a garantía definitiva no concello de Pontedeume
comunicando á Deputación esta circunstancia.
9º.- O órgano de contratación procederá á adxudicación do contrato á oferta máis
vantaxosa que cumpra os requisitos establecidos no presente Prego.
10º.- A Deputación comunicará ao Concello de Pontedeume a adxudicación do
contrato para que proceda aa realizar os trámites de formalización do contrato e de
inicio de obra.
RELACIONES CONCELLO-ADXUDICATARIO
1º.- Unha vez recibida a comunicación da adxudicación do contrato por parte da
Deputación o concello formalizará o contrato co adxudicatario en documento
administrativo
2º.- O Concello a través de medios propios ou externos realizará a dirección das
obras, coordinación de seguridade e saúde e control de
calidade e no seu caso o abono dos honorarios que corresponda.
3º.- O Concello a través dos Servizos Técnicos correspondentes formalizará o acta
de comprobación de replanteo e verificará o cumprimento da normativa laboral,
seguridade social, ambiental e demais esixida no Prego, e singularmente o cumprimento
das condicións especiais de execución así como das contratacións.
4º.- Corresponderá ao Concello a través da Dirección de obra a emisión das
certificacións de obra e ao Concello o pago da mesma cando cumpra, ben
directamente ao contratista ou á persoa que este designe a través do
correspondente expediente de transmisión de dereitos de cobro.
5º.- Así mesmo corresponderá ao Concello o pago dos intereses de demora e
indemnizacións ao contratista que no seu caso proceda.
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6º.- O concello así mesmo tramitará as correspondentes dilixencias de embargo
de certificacións que se diten pola autoridades administrativas ou órganos xudiciais.
7º.- O Concello ostentará as prerrogativas de interpretación, modificación, suspensión e
resolución do contrato cando cumpra, nos termos previstos na Lei de Contratos do
Sector Público.
8º.- Corresponde ao Concello a tramitación dos proxectos modificados, certificacións
finais, liquidacións, así como o pago das cantidades que legal e contractualmente
proceda.
9º.- A Deputación non asumirá en ningún caso o abono ao contratista de cantidades
derivadas do presente contrato.
10º.- Corresponde ao Concello a tramitación dos expedientes de imposición de
penalidades, incidencias contractuais, así como, a tramitación no seu caso dos
expedientes de extinción do contrato e en concreto a resolución do contrato.
11º.- Corresponde ao Concello a formalización do acta de recepción e o informe
previo á devolución da garantía e o cumprimento dos requerimentos presupuestarios
e
contables,
así
como
o cumprimento da normativa de aplicación.

2º.- Así mesmo, e tras levar a cabo o procedemento de licitación e adxudicación do
referido contrato pola Deputación da Coruña, o Concello unha vez formalizado o contrato co
adxudicatario será o responsable dos traballos relativos á dirección de obra, coordinación da
seguridade e saúde, control de calidade e das, comprobación do replanteo, emisión das
certificacións de obras, pagamento e demais incidencias que poidan xurdir na execución
do contrato así como todo o relativo á os efectos e extinción do contrato.”
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10.- Aprobación dun convenio de cooperación entre a Deputación provincial da Coruña e o
concello de Culleredo para a execución da Rede de saneamento na DP-0510.
Aprobar o texto e a formalización dun convenio de cooperación entre a Deputación provincial da
Coruña e o concello de Culleredo para executar as obras da Rede de saneamento do DP-0510
cunha achega municipal máxima de 141.275,24 € IVE incluído, o que supón unha porcentaxe de
financiamento do 100,00% do orzamento total.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E Ou
CONCELLO DE CULLEREDO PARA A EXECUCIÓN E FINANCIACION DÁ OBRA DÁ REDE DE
SANEAMENTO DÁ DP-0510.
Na Coruña, a

de

de 2018

REUNIDOS
Dunha parte, D.
, Deputado de
dá Excma.
Deputación dá Coruña, en virtude dás resolucións dá presidencia número
e
polas que se lle delega a competencia para asinar convenios dá súa área,
E doutra parte D.

, Alcalde Presidente do Concello de Culleredo,

Vos comparecentes interveñen en uso dás potestades que, por razón dúas seus cargos, estanlles
atribuídas
MAN I F E STAN
1. Con data do 31 de marzo de 2017, ou Pleno dá Deputación provincial da Coruña aproba ou
Proxecto dá Travesía CP 0510 de Tarrío a Orro, “ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO
E SENDA NO DP 0510; TRAMO CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94” por importe de 1.215.705,33
euros, e que entre outras actuacións recolle, a reposición dúas servizos existentes, excepto non
saneamento.
2. Pola súa parte, ante vos problemas existentes pola falla de saneamento na área por onde discorre
a Travesía dá CP 0510, de Tarrío ao Orro, ou Concello de Culleredo desexa dotar do mesmo a esa
zona, e encarga non ano 2016 a redacción do proxecto do servizo de saneamento, ao Arquitecto
Alejandro Pena López, non que se contempla a execución dous colectores de saneamento baixo a
cuneta dá estrada provincial aloxando vos rexistros na beiravía, e consignando nos orzamentos
municipais de 2017 a cantidade necesaria para a súa execución.
Dito proxecto, encádrase non marco de creación, renovación e mellora dá infraestrutura do termo
municipal, e leva por rúbrica “Rede de saneamento dá DP-0510”.
3. Con data de 12 de setembro de 2017, ou Concello de Culleredo, coñecedor dás obras que serán
realizadas non seu termo municipal e máis concretamente na Travesía dá CP 0510, presenta unha
solicitude á Deputación provincial da Coruña, na que propón a actuación conxunta dás obras e a
formalización dun convenio, que teña por obxecto que a Deputación licite, coordine e execute ambos
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os proxectos, á fin de que a súa execución realícese de forma coordinada con intención de optimizar
custos e simplificar e reducir tempos de execución, sendo por conta do Concello de Culleredo a
redacción do proxecto e ou importe de execución dá obra do saneamento, cuantificada en 141.275,24
euros, IVE engadido, cantidade que se recolleu non orzamento municipal de 2017.
4. Ou 14 de setembro de 2017, ou Servizo de Vías e Obras presenta informe favorable sobre a
viabilidade desta proposta, concluíndo que a actuación pode ser licitada conxuntamente coas obras
de ampliación previstas na DP-0510, unha vez formalizado ou convenio correspondente co Concello
de Culleredo.
5. A Deputación Provincial e ou Concello de Culleredo consideran necesario coordinar a súas
actuacións para executar as obras incluídas en ditos proxectos, pois desta maneira poderíanse
executar simultaneamente vos traballos de ampliación dá plataforma e vos de mellora dá rede de
saneamento, optimizando custos, simplificando a execución e reducindo vos tempos de execución.
Por todo ou exposto, as partes:
ACORDAN
Formalizar ou presente Convenio de Cooperación conforme ás seguintes cláusulas:
I.- OBXECTO
Ou presente Convenio ten por obxecto coordinar as actuacións entre a Deputación provincial da
Coruña e ou Concello de Culleredo con CIF P1503100H, para a execución dás seguintes obras:
1. Proxecto dá Travesía DP 0510 de Tarrío a Orro, “ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO,
AFIRMADO E SENDA NO DP 0510; TRAMO CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94” por importe de
1.215.705,33 euros.
2. Proxecto “REDE DE SANEAMENTO DÁ DP-0510”, redactado polo Arquitecto Alejandro Pena
López a conta do Concello de Culleredo por importe de 141.275,24 euros IVE engadido.
II.- EXPROPIACIÓNS
Non é preciso, dado que existe dispoñibilidade de terreos, que se tramite expediente de expropiación
para a tramitación do presente convenio.

III.- CONTRATACIÓN DÁS OBRAS
A Deputación Provincial, unha vez aprobado polo órgano competente e formalizado ou presente
convenio, contratará, mediante procedemento aberto e con arranxo aos seus pregos tipo, a execución
dás obras incluídas en ámbolos proxectos, de forma conxunta nun único lote, á fin de que a súa
execución realícese de maneira coordinada e así optimizar custos, simplificar a súa execución e
reducir tempos de execución.
IV.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DÁS OBRAS.
Vos orzamentos de execución de ambas as obras son vos
seguintes:
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1.-” Proxecto dá Travesía DP 0510 de Tarrío a Orro, “ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO,
AFIRMADO E SENDA NO DP 0510; TRAMO CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94” por importe de
1.215.705,33 €.
Travesía DP 0510 de Tarrío a Orro, “ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO, AFIRMADO E SENDA
NO DP 0510; TRAMO CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94”
Orzamento de execución material
Gastos xerais (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVE (21%)
Orzamento Base de Licitación

844.298,44
109.758,80
50.657
210.990,18
1.215.705,33 €

2.- Proxecto “Rede de saneamento dá DP-0510”, redactado polo Arquitecto Alejandro Pena López á
conta do concello de Culleredo por importe de 141.275,24 € IVE engadido.
REDE DE SANEAMENTO DO DP-0510
Orzamento execución material
Gastos xerais (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVAE(21%)
Orzamento Base de Licitación

98.114,62
12.754,90
5886.88
24.518,84
141.275,24 €

V.- FINANCIAMENTO DÁS OBRAS
As obras financiaranse do seguinte xeito:
1. Proxecto dá Travesía DP 0510 de Tarrío a Orro, “ENSANCHE, MELLORA DE TRAZADO,
AFIRMADO E SENDA NO DP 0510; TRAMO CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2,94” por importe de
1.215.705,33 €.
A Deputación provincial da Coruña Financiará ou 100% do seu orzamento de execución, con cargo á
partida orzamentaria 0410/1601/650
Ou importe dás baixas que se produzan na adxudicación ou execución desta obra minorará a achega
dá Deputación.
Calquera incremento derivado de modificacións, liquidacións ou por calquera outro concepto, será
aboado pola Deputación.
2. Proxecto “Rede de saneamento dá DP-0510”, redactado polo Arquitecto Alejandro Pena López á
conta do concello de Culleredo por importe de 141.275,24 € IVE engadido.
Ou Concello de Culleredo financiará ou 100% do seu orzamento de execución por contrata, ata un
máximo de 141.275,24 euros, que se aboará conforme ao establecido na cláusula VIN do presente
Convenio. Ou importe dás baixas que se produzan na adxudicación desta obra minorará a achega do
Concello.
A achega do concello contabilizarase no concepto de ingresos 361 “Ingresos P/Activos constr ou
adquiridos para outras entidades”.
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Calquera incremento derivado de modificacións, liquidacións ou por calquera outro concepto, será
aboado polo Concello de Culleredo.
Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda
condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios
correspondentes ao cumprimento dous obxectivos dá Lei de Estabilidade Orzamentarias
Ou Concello de Culleredo autoriza á Deputación a consultar vos datos correspondentes á
acreditación do cumprimento dás súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
VIN. PAGO
A Deputación aboará ao contratista adxudicatario dá obra, ou prezo do contrato a medida que se
vaian expedindo e aprobando as correspondentes certificacións de obras, acompañadas dás
respectivas facturas, conforme ao establecido non Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
para a adxudicación dás obras mediante procedemento aberto dá Deputación.
A Deputación remitirá ao Concello de Culleredo as certificacións dás obras correspondentes ao
Proxecto “Rede de saneamento dá DP-0510”, acompañadas dás respectivas facturas para que
proceda ao ingreso do seu importe, na conta que sinale a Deputación, non prazo máximo dun mes
dende a remisión dás citadas certificacións.
De igual xeito, remitiranse as facturas correspondentes á coordinación dá Seguridade e Saúde e
Control de Calidade.
VII.- DIRECCIÓN DÁS OBRAS. COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE.
A Dirección dás obras realizarase por persoal dúas servizos técnicos dá Deputación e esta asumirá,
non seu caso, vos gastos que do deriven.
A Deputación levará a cabo, do mesmo xeito, mediante medios propios ou servizos externos, a
coordinación de seguridade e saúde, e ou control de calidade, e asumirá, non seu caso, vos gastos
que deste feito deriven, repercutindo ao Concello impórtesvos pagados por este concepto non relativo
ao Proxecto Municipal e que a continuación se desagregan:
• Coordinación de seguridade e saúde:
• Control de calidade:

784,92 euros
981,15 euros

VIII.- ACTA DE RECEPCIÓN
Notificarase ao Concello de Culleredo, coa debida antelación, a data de formalización do acta de
recepción dás obras, para que asista, se ou considera conveniente, un técnico designado polo Alcalde
de Culleredo.
IX.- ACTA DE ENTREGA
A Deputación Provincial, unha vez formalizada a acta de recepción dá obra de “Rede de saneamento
dá DP-0510”, entregará ao Concello de Culleredo as citadas obras para a súa adscrición aos servizos
de titularidade municipal, a cuxos efectos formalizarase a correspondente acta de entrega. A partir de
dita entrega ou Concello farase cargo dous gastos de conservación e mantemento dás citadas obras
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e instalacións.

X.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Constituirase unha comisión de seguimento formada por catro vogais, a razón de dous membros por
cada unha dás Institucións asinantes do presente convenio, designados polos seus respectivos
Presidentes, ao obxecto de coordinar as actuacións derivadas do presente convenio.
XI.- VIXENCIA
Ou presente Convenio terá vixencia dende a data dá súa sinatura ata a finalización dás obras e
a formalización dá acta de entrega dá obra ao Concello, e en todo caso, ata ou 31 de outubro de
2020. Non obstante,dito prazo poderá prorrogarse por causas xustificadas e en especial tendo en
conta ou prazo de execución dá obra. Todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e
suficiente non exercicio orzamentario correspondente.
Faise constar que ou presente convenio foi aprobado polo Pleno dá Corporación Provincial en
sesión celebrada ou
E en proba de conformidade, asinan por cuadriplicado exemplar ou presente convenio, non lugar
e data indicados non encabezamento.
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11.- Aprobación do texto e formalización dunha addenda ao convenio de colaboración entre
a Deputación Provincial da Coruña e a Universidade da Coruña para financiar a creación
dunha "Cátedra de Dereito Local""
Aprobar o texto da ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA FINANCIAR A
CREACIÓN DUNHA “CÁTEDRA DE DEREITO LOCAL”
ANEXO
ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA FINANCIAR A CREACIÓN DUNHA
“CÁTEDRA DE DEREITO LOCAL”

Na Coruña, a de
2019.

de

REÚNENSE
Dunha parte o representante da Deputación Provincial da Coruña Doutra o representante da
Universidade da Coruña
EXPOÑEN
Por acordo plenario de data 28 e abril de 2017, aprobouse o texto e a formalización dun convenio
de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Universidade da Coruña para
financiar a creación dunha “Cátedra de Dereito Local”.
En data 31 de maio de 2017 asinouse o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial
da Coruña e a Universidade da Coruña para financiar a creación dunha “Cátedra de Dereito Local”,
e que se formalizou en documento administrativo número 67/2017.
A vixencia do convenio é dende a data da súa sinatura e ten unha duración de catro
anos.
O 27 de febreiro do 2019, tivo lugar na Deputación da Coruña reunión ordinaria da Comisión
de Seguemento do Convenio de Colaboración entre a Deputación Provincial da coruña e a
Universidade da coruña para financiar a creación dunha “Cátdra de Dereito Local”.
Un dos temas analizados na comisión foi a tramitación das xustificacións de anos precedentes,
e a necesidade de axilizar a xestión dos gastos relativos ás actividades realizadas.
Con data de 20 de setembro de 2019, entra no rexistro xeral da deputación escrito da UDC
solicitando autorización de encargo obrigatorio da xestión exonómica da Cátedra de Dereito Local
ao medio propio Fundación Universidade da Coruña.
En virtude do exposto, e dando cumprimento á vontade das entidades ás que respectivamente
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representan, os comparecentes outorgan neste acto a presente Addenda de Colaboración, e
acordan formalizar a mesma que modifica o convenio de colaboración 67/2017 no seguinte
clausulado,
ACORDAN
PRIMEIRO. Subscribir esta addenda ao convenio de colaboración vixente, asinado o 31 de maio
de 2017, para financiar a creación dunha “Cátedra de Dereito Local”.

SEGUNDO. Modifícase a cláusula terceira do convenio, III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E
OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU APORTEN PARA A MESMA FINALIDADE, que
queda redactada do seguinte xeito:

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU APORTEN
PARA A MESMA FINALIDADE.
1.- A Deputación da Coruña contribuirá ao financiamento da actividade, tal como se define na
cláusula primeira, cunha achega máxima anual de 20.000 €, o que representa unha porcentaxe
do 100 % do orzamento total.

2.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0112/3269/45390 na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo sobre a
que se ten contabilizado a correspondente retención de crédito

3.- O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo ás anualidades e
aplicacións orzamentarias que se indican no seguinte cadro:
ANUALIDADE
2017
2018
2019
2020

APLICACIÓN ORZAMENTARIA
0112/3269/45390
0112/3269/45390
0112/3269/45390
0112/3269/45390

IMPORTE
20.000
20.000
20.000
20.000

Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta no
certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con respecto ás anualidades
futuras, advírtese a UNIVERSIDADE DA CORUÑA que o compromiso de gasto queda
condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para dito ano e a que existe no mesmo
dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o gasto.
4.- A achega da Deputación é compatible coa percepción doutras subvencións ou axudas, públicas
ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que o seu
importe, xuntamente co da achega provincial, non supere en ningún caso o importe total do gasto
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efectivamente xustificado.

5.- No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere o importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle estrito
cumprimento ao apartado anterior.

6.-Esta achega será monetaria á conta indicada pola Fundación Universidade da Coruña, medio
propio e servizo técnico da UDC que terá a encomenda da xestión económica da Cátedra en bae a
Encomenda de Xestión da UDC á FUAC segundo resolución reitoral do 1 de setembro de 2017 pola
que se encomenda á Fundación da Universidade da Coruña a xestión económica de contratos de
investigación (art. 83 LOU) e cátedras institucionais.

7.- Tralas achegas anuais, a Fundación emitirá os certificados de ingreso conforme ao disposto pola
Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos
fiscais ao mecenado.

TERCEIRO. Manter a redacción inicial en todo o seu contido do resto das cláusulas previstas no
convenio asinado o 31 de maio de 2017, que serán de aplicación xunto con esta addenda.

CUARTO. Esta addenda entrará en vigor o día da súa sinatura.

Ao estaren conformes as dúas partes, asinan tres copias desta addenda no lugar e data
indicados.
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12.- Aprobación das Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+ 2020"
1º) Aprobar as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+ 2020", cuxo texto figura no Anexo que se
xunta.
2º) Condicionar a aprobación definitiva destas Bases á existencia de crédito adecuado e suficiente
nas partidas 0430/4592/46201, 0430/4592/76201, 0430/4599/76201 e 0430/9437/82120, tanto no
orzamento inicial do exercicio 2020 como nos expedientes de modificación de créditos que esta
deputación aprobe para o financiamento do POS+ 2020.
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BASES REGULADORAS PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS )
“ POS+ 2020 ”

1.- DENOMINACIÓN E APLICACIÓN ORZAMENTARIA
O presente “Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “POS+ 2020” é un Plan propio da Deputación Provincial da
Coruña para o exercicio 2020 destinado aos 93 concellos da provincia, que se elabora no
marco do previsto no artigo 36.2 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local (BOE núm. 80, do 3 de abril), tendo en conta as modificacións introducidas pola
Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración local
(BOE núm. 312 do 30 de decembro de 2013) e nos artigos 32 e 33 do Real decreto lexislativo
781/86, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local (BOE núm. 96 do 22 de abril), no que se regula a
obriga das deputacións provinciais de aprobar anualmente o dito Plan en colaboración
cos concellos da provincia.
O Plan finánciase previsiblemente coas seguintes achegas e préstamos provinciais, que
poderían incrementarse se esta deputación así o acorda:
- Cunha “achega provincial 2020” por importe de 21.900.000,00 €, que previsiblemente se
vai consignar no orzamento provincial 2020 e no expediente de modificación de créditos (EMC)
4/2019, posto que nos últimos anos a Administración Xeral do Estado non realizou achegas
aos Plans provinciais elaborados polas deputacións provinciais.
En principio, pártese de que nas partidas 0430/4592/46201 e 0430/4592/76201 do orzamento
provincial para o exercicio 2020, e nos expedientes de modificación de créditos que se
aproben ao longo dos anos 2019, 2020 ou 2021, vaise consignar a cantidade de
21.900.000,00€ para o financiamento desta achega provincial 2020 ao Plan.
- Cunha “achega provincial 2019” por un importe total de 5.300.000,00 € que previsiblemente
se vai consignar no orzamento provincial 2019 na partida 0430/4599/76201, a través do
expediente de modificación de créditos (EMC) 4/2019.
- Cunha achega provincial denominada “préstamo provincial 2020” por importe de
20.000.000,00 €, que previsiblemente se vai consignar no orzamento provincial 2020 na
partida 0430/9437/82120, coa finalidade de realizar préstamos aos concellos da provincia sen
xuros, con dous anos de carencia e cun prazo de devolución durante 10 anos a partir do ano
2022, prazo prorrogable mediante Resolución da Presidencia.
Con isto, o importe total das achegas e do préstamo provinciais destinados ao
financiamento do
POS+ 2020 ascende a 47.200.000,00 €, desagregado como se indica a
continuación:
Consignación
Achega provincial 2020

21.900.000,00

Achega provincial 2019

5.300.000,00

Préstamo provincial 2020

20.000.000,00

TOTAL

47.200.000,00

Pero dado que aínda se descoñecen as posibilidades de financiamento desta deputación
para o orzamento 2020, o POS+ 2020 concíbese co carácter de “Programación preventiva
de actuacións”, suxeita polo tanto a revisión unha vez coñecidas as fontes do seu
financiamento e, en consecuencia, o Plan que poida aprobarse pola deputación poderá ser o
resultado de reprogramacións de importes ou anualidades, consonte ao criterio de prioridade
previsto na Base 6.

Por iso, a aprobación destas Bases queda sometida á condición suspensiva da existencia de
crédito adecuado e suficiente, tanto no orzamento inicial do exercicio 2020 como nos
expedientes de modificación de créditos que esta deputación aprobe ao longo dos anos
2019, 2020 ou 2021 para o financiamento do POS+ 2020. Consonte co anterior, non se
poderá realizar acto ningún que supoña directa ou indirectamente compromiso provincial de
transcendencia orzamentaria en tanto non se cumpra esta condición suspensiva. En ningún
caso a presente convocatoria xerará dereito ningún a favor dos solicitantes mentres tanto
non se dean as condicións orzamentarias, procedimentais e xurídicas de aplicación.

2.- FINALIDADE E OBXECTO
O artigo 36 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, establece
que é competencia propia das deputacións provinciais a asistencia e a cooperación xurídica,
económica e técnica aos concellos, especialmente aos de menor capacidade económica e de
xestión, e que para estes efectos as deputacións aprobarán anualmente un Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal en cuxa elaboración deben
participar os concellos da provincia.
FINALIDADE
O POS+ 2020 continua na liña dos POS+ 2017, 2018 e 2019 que introduciron importantes
novidades en relación cos Plans dos anos anteriores, coa intención de acadar as seguintes
finalidades:
Reducir o número de Plans destinados a colaborar cos concellos, integrando no
POS+ 2020, xunto co tradicional POS, tanto outros Plans especiais financiados con cargo
ao superávit, como o Plan destinado a concederlles préstamos aos concellos para a redución
da súa débeda con entidades financeiras ou realizar investimentos financeiramente sostibles,
que anteriormente daban lugar a novos Plans.
Racionalizar e obxectivar a colaboración desta deputación cos concellos da provincia
na realización de investimentos que antes estaba dispersa en distintas liñas de subvencións,
de xeito que, por unha banda, suprímense algunhas destas liñas e os seus créditos
pasan a sumarse á achega provincial a este Plan, que deste modo se ve incrementada, o
que ademais simplifica as tarefas administrativas dos concellos na realización de
trámites; e por outra banda, realízase unha distribución de fondos entre todos os concellos
aplicando os criterios obxectivos e transparentes que tradicionalmente se veñen empregando
no POS.
As liñas de subvencións desta deputación cuxas dotacións orzamentarias se sumaron ao
POS+ desde o exercicio 2017 son as que deseguido se indican:
FO201
FO202
FO101
FO102
FOAYAA
FOAYIA
DP007
DP0006
FOAXCA
FOI00B
FO036A

Cultura actividades
Cultura Investimentos
Deportes actividades
Deportes Investimentos
Promoción económica actividades
Promoción económica investimentos
Turismo actividades
Turismo investimentos
Desenvolvemento Servizos Sociais
Políticas de igualdade
Envellecemento activo

É importante salientar que o importe das achegas provinciais destinadas desde o 2017 a
estas liñas de subvencións sumouse á dotación do POS+ 2017, 2018 e 2019 e tamén
súmase á do POS+ 2020, incrementándose os créditos inicialmente destinados ao POS+
cos que ata entón se destinaban a financiar estas liñas de subvencións suprimidas.
Polo tanto, os concellos poderán financiar con cargo aos seus propios recursos as
actividades e investimentos anteriormente incluídos nas ditas convocatorias de subvencións,
por quedar liberados créditos municipais despois de recibir unha maior achega provincial a
través do POS+, de modo que este novo sistema non implica unha maior achega do concello.
En consecuencia, para que estas actividades e investimentos continúen realizándose, os
concellos deberán consignar nos seus orzamentos a cantidade que anteriormente financiaba
a deputación con subvencións finalistas.
- Facer un Plan dinámico, que poida ver incrementada a súa dotación orzamentaria e se
adapte ao longo do ano para absorber incrementos da achega provincial se os houbera.
- Dar resposta á situacións e necesidades concretas de cada concello, reforzando
a súa autonomía e responsabilidade mediante a ampliación e flexibilización do seu
obxecto, que pasa a ser múltiple, facilitando tamén a planificación da actividade do
concello.
- Contribuír de forma efectiva á redución do endebedamento que os concellos teñan
cos seus provedores, financiando as facturas pendentes de pago cos requisitos que máis
adiante se indican, o que repercutirá positivamente no tecido empresarial, que deste
xeito poderá cobrar as súas facturas pendentes.
- Contribuír de forma efectiva á redución do endebedamento dos concellos coas
entidades financeiras, mediante a concesión de préstamos sen xuros e cun prazo de
carencia de 2 anos.

OBXECTO
Para acadar estas finalidades, os concellos poderán solicitar a aplicación da achega e o
préstamo provincial asignado aos seguintes obxectos:
-

PAGO A PROVEDORES
En primeiro lugar, os concellos deberán obrigatoriamente destinar a cantidade asignada
neste Plan en concepto de “achega provincial 2019” e “achega provincial 2020” (non
“préstamo provincial 2020”) ao pago das súas débedas con provedores cuxas facturas
teñan data de entrada no Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño de 2019, este
incluído, que estean pendentes de pago no momento da elaboración do informe que para
estes efectos emita a Intervención ou Secretaría-Intervención do concello, ou quen
corresponda nos municipios de gran poboación, separando as facturas que se imputan ao
capítulo II do orzamento municipal e as que se imputan ao capítulo VI, segundo se detalla na
Base 5.B.1.
No caso de que o concello teña débedas con provedores con estes requisitos, deberá aplicar
ao seu financiamento, en primeiro lugar, a “achega provincial 2019”, ata esgotala, e
posteriormente, deberá aplicarse a “achega provincial 2020”, ata esgotala tamén, coa
única excepción que se indica no penúltimo parágrafo da Base 2.1.
Non obstante, o concello tamén poderá, voluntariamente, destinar as ditas achegas
provinciais 2019 e 2020 ao financiamento doutras facturas con data de entrada no
Rexistro Xeral do concello posterior ao 30 de xuño de 2019 que estean pendentes de
pago no momento da elaboración do referido informe, segundo se detalla na Base 2.1.
A cantidade restante poderá destinala cada concello a os outros obxectos, segundo
corresponda polo tipo da achega provincial:

-

GASTO CORRENTE
O concello poderá destinar a “achega provincial 2020”, ou excepcionalmente a "achega
provincial 2019" no suposto previsto no último parágrafo da Base 2.2, ao
financiamento dos seus gastos correntes orixinados polos servizos de competencia
municipal obrigatorios do exercicio 2020, segundo se detalla na Base 5.B.2, sen límite
ningún.

-

REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS
O concello poderá destinar a “achega provincial 2020”, a “achega provincial 2019” e o
“préstamo provincial 2020” ao financiamento de investimentos de competencia municipal.
Cada investimento deberá imputarse soamente a un destes tipos de achega provincial,
sen que para estes efectos poidan sumarse as distintas achegas.

-

REDUCIÓN DA DÉBEDA DO CONCELLO CON ENTIDADES FINANCEIRAS
Por outra parte, no que se refire ao posible destino do “préstamo provincial 2020”, o
concello deberá aplicar a reducir o seu endebedamento con entidades financeiras, como
mínimo, o importe resultante de aplicar ao dito préstamo provincial 2020 asignado, a
porcentaxe do seu “nivel de endebedamento” segundo se define na Base 2.4, e o
préstamo provincial restante só poderá destinalo ben a reducir máis débeda municipal con
entidades financeiras ou ben á realización de investimentos.

En resumo, os obxectos que poden solicitar os concellos con cargo aos distintos tipos de
achega e préstamo provincial destinados ao financiamento deste Plan son os que a
continuación se detallan, debido a que, por unha banda, a “achega provincial 2019” procede do
superávit orzamentario da deputación, polo que o seu destino debe cumprir os requisitos fixados
para os investimentos financeiramente sostibles na disposición adicional decimosexta do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais, na súa redacción dada polo Real decreto-lei 1/2018, do 23 de
marzo (BOE nº 73 do 24 de marzo de 2018), e por outra banda, o “préstamo provincial 2020”
destinarase prioritariamente á redución do endebedamento do concello con entidades
financeiras.
POS+ 2020
TÁBOA COS TIPOS DE ACHEGA PROVINCIAL E POSIBLES OBXECTOS PARA CADA TIPO
ACHEGA PROVINCIAL 2020
(21.900.000,00 €)
Pago a provedores
Gastos correntes
Obras ou subministracións

ACHEGA PROVINCIAL 2019
-superávit(5.300.000,00 €)
Pago a provedores
Gastos correntes
(Excepción da Base 2.2 final)
Obras
ou
subministracións
financeiramente sostibles

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020
(20.000.000,00 €)

Obras ou subministracións
Redución da débeda do concello
con entidades financeiras

2. 1 Financiamento de pago a provedores (achegas provinciais 2019 e 2020)
A Intervención ou Secretaría-Intervención do concello, ou quen corresponda nos municipios de gran
poboación, deberá emitir un informe coa relación de facturas con provedores de importe igual ou
superior a 100,00 € (IVE incluído), que teñan data de entrada no Rexistro Xeral do concello ata
o 30 de xuño de 2019, este incluído, e que estean pendentes de pago no momento da
elaboración do dito informe.

Non obstante, deberán excluírse deste informe as facturas que xa foron financiadas a
través do POS+ 2017, 2018 ou 2019, base ou adicional, así como as que non poidan pagarse
por causas non imputables ao concello, debendo concretarse as ditas causas neste informe.
Tamén deberán excluírse as facturas que van ser financiadas polo concello con cargo a un
expediente de modificación de créditos xa aprobado inicialmente polo Pleno municipal.
Neste informe deberán separarse as facturas que se imputan ao capítulo II do orzamento
municipal e as que se imputan ao capítulo VI, e indicaranse, entre outros datos para cada
débeda, a data de entrada no Rexistro do Concello, o resumo do concepto, a identificación
do provedor e o importe da débeda (IVE incluído), relacionándose segundo a orde da súa
entrada no Rexistro do concello, todo iso segundo se detalla na Base 5.B.1.
No caso de facturas que teñan financiamento doutras Administracións públicas, deberá
desagregarse o seu financiamento e só poderá aplicarse a achega provincial asignada
neste Plan á parte que financia o concello.
A achega provincial asignada neste Plan en concepto de “achega provincial 2019” e
“achega provincial 2020” (non “préstamo provincial 2020”) deberá necesariamente destinarse
ao pagamento das ditas débedas, aplicando en primeiro lugar a achega provincial
procedente do ano 2019 e posteriormente a de 2020, tendo en conta que deberá seguirse
para o seu pagamento a orde da súa entrada no Rexistro do concello.
Excepcionalmente, cando o importe destas débedas do concello con provedores sexa moi
elevado, e coa finalidade de que o concello poida dar resposta á situacións especiais e
singulares, o concello poderá solicitar de forma debidamente xustificada, a aplicación de ata
o 25% da suma de “achega provincial 2019” e “achega provincial 2020” (non “préstamo
provincial 2020”) para o financiamento de investimentos necesarios, urxentes e inaprazables,
sempre que teñan a condición de financeiramente sostibles, debendo acreditarse todas estas
circunstancias excepcionais e singulares na Memoria do Plan asinada pola Alcaldía segundo
o modelo Anexo II, e financiarase con cargo á achega provincial 2020.
Por outra banda, o concello poderá, voluntariamente, destinar as ditas achegas provinciais
2019 e 2020 ao financiamento doutras facturas con data de entrada no Rexistro Xeral do
concello posterior ao 30 de xuño de 2019 que estean pendentes de pago no momento da
elaboración do referido informe. Estas facturas "voluntarias" imputaranse, en primeiro lugar,
á achega provincial 2019, se existe dispoñible logo de destinarse ás que son obrigatorias; e,
en segundo lugar, á achega provincial 2020. En calquera dos casos, aínda que se imputen á
achega provincial 2019, o importe das facturas "voluntarias" non poderá superar o 30% da
achega 2020 asignada.
2. 2 Financiamento de gastos correntes (achega provincial 2020 e excepcionalmente
achega provincial 2019)
No suposto de que o concello opte por destinar en todo ou en parte a “achega provincial
2020” ao financiamento dos gastos correntes do concello previstos para o exercicio 2020, a
Intervención ou a Secretaría-Intervención do concello, ou quen corresponda nos municipios de
gran poboación, deberá elaborar unha previsión, para o exercicio 2020, dos gastos
correntes directamente asociados ao funcionamento dos servizos públicos obrigatorios en
cada concello segundo o establecido na lexislación vixente.
Poderán incluírse os gastos de funcionamento dos servizos de subministración de auga
potable, de rede de sumidoiros, limpeza viaria, recollida domiciliaria de lixo, alumeado público,
mantemento dos accesos aos núcleos de poboación, e aqueles outros que estean
directamente asociados ao funcionamento dos servizos obrigatorios en cada concello. Os
custos de persoal poderán incluírse cando estean total e directamente adscritos ao
funcionamento dos devanditos servizos municipais, ou cando estean destinados parcialmente,
na parte proporcional que corresponda.

Concretamente poderán incluírse os gastos que deseguido se detallan:
-

persoal directamente adscrito ao servizo
bens e servizos correntes
achegas municipais a entes supramunicipais ou outros que realizan o servizo
Poderá solicitarse o financiamento provincial con cargo ao POS+ 2020 para o
financiamento da cantidade efectivamente financiada polo concello, excluíndose polo tanto o
importe das taxas, prezos públicos ou outros ingresos públicos ou privados asociados á
prestación do correspondente servizo, coa finalidade de que non exista un exceso de
financiamento.
Non poderán incluíse na xustificación do Gasto corrente financiado con cargo ao POS+
aquelas facturas cuxo financiamento xa se solicita dentro do obxecto "Pago a provedores".
Excepcionalmente, os concellos que se atopan nunha situación de "risco financeiro", por ter
unha débeda viva con entidades financeiras superior ao 200% dos seus ingresos correntes
segundo os datos da última liquidación aprobada, poderán destinar ao financiamento dos seus
gastos correntes, tanto a cantidade que reciben en concepto de achega provincial 2020,
como a que reciben polo concepto achega provincial 2019, coa finalidade de compatibilizar
o cumprimento das súas obrigas ineludibles coa prestación dos servizos municipais básicos,
de acordo co previsto no artigo 36 da Lei 7/1985 de bases de réxime local e no artigo 109 da
Lei 5/1997 de administración local de Galicia.
2. 3 Financiamento de obras ou subministracións (achegas provinciais 2019 e 2020 e
préstamo provincial 2020)
Neste Plan pódense incluír todas as obras e subministracións que sexan de competencia
municipal, con preferencia das asociadas aos servizos obrigatorios, de acordo co establecido
nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
En todo caso, deben ser investimentos para os que o concello teña a plena
dispoñibilidade dos terreos necesarios para a súa execución, aptos urbanisticamente, e
que non precisen de autorizacións ou, no caso de que sexan precisas, deberán detallarse, e
o concello deberá acreditar documentalmente que xa conta con elas ou que xa as
solicitou, xuntando os correspondentes documentos. Neste último caso, esta deputación
aprobará estes investimentos condicionados a que o concello xustifique a súa obtención.
Os proxectos e os pregos de prescricións técnicas deberán presentarse para todas as
obras e subministracións incluídas neste Plan, tanto do Plan Base como do Plan
Complementario ao que se fai referencia máis adiante. O importe mínimo de cada obra é de
30.000,00 € (IVE incluído) e o de cada subministración é de 18.000,00 € (IVE incluído). Non
obstante, se a achega provincial asignada é inferior a 18.000,00 €, o concello poderá solicitar
unha subministración cun orzamento inferior, para axustarse á achega provincial asignada.
Cada obra ou subministración debe ter carácter de completo, no sentido de poder entregarse
ao uso público, e ademais identificarase cun único proxecto ou prego de prescricións
técnicas, debendo estar asinado por técnico competente.
Cada proxecto ou prego debe constituír unha unidade a efectos de contratación, sen
posibilidade de división en lotes, de forma que cada investimento aprobado poida
corresponderse cun único expediente de contratación e cun só adxudicatario, coa finalidade de
dar cumprimento ao disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos
do sector público (BOE nº 272 do 9 de novembro de 2017), relativo á división e adxudicación
en lotes. En consecuencia, se o investimento é divisible en lotes deberá solicitarse de forma
individualizada en proxectos ou pregos independentes.
Non obstante, o concello poderá solicitar incluír neste Plan un proxecto ou prego
susceptible de división en lotes sempre que o órgano de contratación acorde motivadamente
non dividir en lotes o obxecto do contrato, xuntando xa coa solicitude de participación neste
Plan o acordo ou resolución que así o xustifique validamente, utilizando os motivos que, de
acordo co previsto na citada norma, o concello considere aplicables.

Lémbrase que non se admiten as denominacións xenéricas, debendo ser identificados con
precisión e claridade os investimentos que se integran no Plan, incluíndo sempre un nome
propio na denominación.
Para realizar a selección dos investimentos que se incluirán no Plan teranse especialmente en
conta os datos que figuran na Enquisa de Infraestrutura e Equipamento Local, (EIEL),
xestionada por esta deputación, que constitúe o instrumento obxectivo básico de análise e
valoración das necesidades de dotacións locais para os efectos da cooperación económica
local. Recoméndase consultar a “ficha municipal” cos datos do concello que figura na
páxina web desta deputación, na que se contén información detallada das súas
infraestruturas e datos, en especial a ficha na que figuran os índices sintéticos do concello
comparados coa comarca e coa provincia. Os datos dese concello que se reflicten na
Enquisa deben servir de base para a elaboración do Plan e así se motivara na correspondente
Memoria do Plan asinada pola alcaldía (Anexo II).
Investimentos financeiramente sostibles
(Investimentos financiados con “Achega provincial 2019”, “investimentos excepcionais
previstos no penúltimo parágrafo da Base 2.1” e investimentos incluídos no “Plan
Complementario”).
Para o caso dos investimentos que se soliciten con cargo a “achega provincial 2019”,
“investimentos excepcionais previstos no penúltimo parágrafo da Base 2.1” e do “Plan
Complementario”, debe terse en conta que deben ser “investimentos financeiramente
sostibles” e cumprir os requisitos fixados na disposición adicional decimosexta da Lei
reguladora das facendas locais, na súa redacción dada polo Real decreto-lei 1/2018, do 23 de
marzo (BOE nº 73 do 24 de marzo de 2018).
Esta disposición concreta os requisitos obxectivos, subxectivos e formais dos investimentos
“financeiramente sostibles” que poden financiarse con superávit orzamentario, para os
efectos do disposto na disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril,
de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.
De acordo con tales disposicións, os investimentos financeiramente sostibles que se soliciten
dentro deste Plan con cargo aos tres conceptos antes indicados, deben ter reflexo
orzamentario nos grupos de programas que se concretan no primeiro parágrafo da citada
disposición adicional decimosexta da Lei de facendas locais, na súa redacción dada polo
citado Real decreto-lei 1/2018, de entre os programas previstos na Orde EHA do 3 de
decembro de 2008, modificada pola Orde HAP do 14 de marzo de 2014, co que os programas
actualizados son os seguintes:
160. Rede de sumidoiros
161. Abastecemento domiciliario de auga potable
162. Recollida, eliminación e tratamento de residuos
165. Alumeado público
172. Protección e mellora do medio natural
412. Mellora das estruturas agropecuarias e dos sistemas produtivos
422. Industria
425. Enerxía
431. Comercio
432. Información e promoción turística
441. Transporte de viaxeiros
442. Infraestruturas do transporte
452. Recursos hidráulicos
463. Investigación científica, técnica e aplicada
491. Sociedade da información
492. Xestión do coñecemento

Tamén poderán corresponderse cos seguintes programas do segundo parágrafo desta

norma, pero coa indicación de que cando se incorra nun gasto de investimento no conxunto
de grupos destes programas superior a 15 millóns de euros ou ao 40% do gasto non
financeiro total da entidade local respectiva, e supoña incremento dos capítulos 1 ou 2 do
estado de gastos vinculado aos proxectos de investimento, requirirase autorización previa da
Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local do Ministerio de Facenda.
132. Seguridade e orde pública
133. Ordenación do tráfico e do estacionamento
135. Protección civil
136. Servizo de prevención e extinción de incendios
153. Vías públicas
171. Parques e xardíns
231. Asistencia social primaria
321. Creación de centros docentes de ensino infantil e primario
323. Funcionamento de centros docentes de ensino infantil, primario e educación especial
332. Bibliotecas e arquivos
333. Equipamentos culturais e museos
336. Protección do patrimonio histórico-artístico
342. Instalacións deportivas
453. Estradas
454. Camiños veciñais
933. Xestión do patrimonio no que se poderán incluír as aplicadas á rehabilitación, reparación
e mellora de infraestruturas e inmobles propiedade da entidade local afectos ao servizo público,
incluíndo as actuacións de adaptación de infraestruturas que permitan a accesibilidade
universal para persoas con discapacidade e persoas maiores.
Quedan expresamente excluídas as adquisicións de mobiliario e enseres, salvo que se
destinen á prestación de servizos asociados aos grupos de programas recollidos no
apartado anterior. Tamén quedan excluídos os investimentos en vehículos, salvo que se
destinen á prestación dos servizos públicos de recollida, eliminación e tratamento de
residuos, seguridade e orde pública, protección civil, prevención e extinción de incendios, e
de transporte de viaxeiros.
2.4 Redución da débeda do concello con entidades financeiras (préstamo provincial
2020)
Se o concello solicita préstamo provincial 2020, deberá aplicar a reducir o seu
endebedamento con entidades financeiras, como mínimo, un importe resultante de aplicar ao
“préstamo provincial 2020” asignado a través deste Plan, a porcentaxe do seu “nivel de
endebedamento”, calculando para iso a porcentaxe que representa o volume total do capital
vivo das súas operacións de crédito vixentes a longo prazo do concello con entidades
financeiras a 31 de decembro de 2018 por ser o último exercicio obxecto de liquidación,
respecto dos ingresos correntes liquidados ou devengados no exercicio inmediatamente
anterior, nos termos establecidos no artigo 53 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
Non se computarán para estes efectos a débeda coa deputación a través de Plans
provinciais de préstamo nin as cantidades xa amortizadas polo concello.
A porcentaxe co nivel de endebedamento deberá expresarse con dous decimais e
redondearse, por exceso ou por defecto segundo corresponda.
O “préstamo provincial 2020” restante, só poderá destinalo, ben a reducir máis débeda
municipal con entidades financeiras, ou ben á realización de investimentos, sexan obras ou
subministracións.

En todo caso, o concello deberá presentar a documentación que se detalla na Base 5
xustificativa de que o préstamo que se solicita á deputación cumpre cos requisitos
establecidos na lexislación vixente para a concertación de operacións de endebedamento,
e que non está relacionado con mecanismos de financiamento para o pago a provedores.
3.- DESTINATARIOS
Os destinatarios deste Plan son os 93 concellos da provincia, aos que se lles asignan as
cantidades que resultan da aplicación dos criterios que se detallan na base 4.
4.- FINANCIAMENTO
No financiamento deste Plan participarán esta deputación e, de ser o caso, os concellos
que voluntariamente realicen achegas para completar o financiamento dos seus investimentos.
4.1.- Achega provincial
Segundo se indica na Base 1, o Plan finánciase previsiblemente coas seguintes
achegas e préstamos provinciais, que poderían incrementarse se esta deputación así o acorda:
- Cunha “achega provincial 2020” por importe de 21.900.000,00 €, que previsiblemente se
vai consignar no orzamento provincial 2020 e no expediente de modificación de créditos (EMC)
4/2019, posto que nos últimos anos a Administración Xeral do Estado non realizou achegas
aos Plans provinciais elaborados polas deputacións provinciais.
En principio, pártese de que nas partidas 0430/4592/46201 e 0430/4592/76201 do orzamento
provincial para o exercicio 2020, e nos expedientes de modificación de créditos que se
aproben ao longo dos anos 2019, 2020 ou 2021, vaise consignar a cantidade de
21.900.000,00€ para o financiamento desta achega provincial 2020 ao Plan.
- Cunha “achega provincial 2019” por un importe total de 5.300.000,00 € que previsiblemente
se vai consignar no orzamento provincial 2019 na partida 0430/4599/76201, a través do
expediente de modificación de créditos (EMC) 4/2019.
- Cunha achega provincial denominada “préstamo provincial 2020” por importe de
20.000.000,00 €, que previsiblemente se vai consignar no orzamento provincial 2020 na
partida 0430/9437/82120, coa finalidade de realizar préstamos aos concellos da provincia sen
xuros, con dous anos de carencia e cun prazo de devolución durante 10 anos a partir do ano
2022, prazo prorrogable mediante Resolución da Presidencia.
Con isto, o importe total das achegas e do préstamo provinciais destinados ao
financiamento do POS+ 2020 ascende a 47.200.000,00 €, desagregado como se indica a
continuación:
Consignación
Achega provincial
2020
Achega provincial

21.900.000,00

2019
Préstamo
provincial
2020
TOTAL

20.000.000,00

5.300.000,00
47.200.000,00

Dado que aínda se descoñecen as posibilidades de financiamento da deputación, o POS+
2020 concíbese co carácter de “Programación preventiva de actuacións”, suxeita polo
tanto a revisión unha vez coñecidas as fontes do seu financiamento, e a reprogramacións
de importes ou anualidades, consonte ao criterio de prioridade previsto na Base 6.

As cantidades que inicialmente se lle asignan a cada concello calcúlanse mediante a
aplicación á achega provincial 2020, á achega provincial 2019 e ao préstamo provincial

2020 das variables ponderadas que tradicionalmente se utilizan para realizar as asignacións
de fondos do POS, que son as que se indican a continuación:
10% cota fixa
5% esforzo fiscal
15% número de parroquias
35% poboación (só a rural para os concellos de máis de 50.000 habitantes) 35%
superficie
No caso do concello fusionado de Oza-Cesuras aplicaránselle dúas cotas fixas para realizar
o dito reparto, coa finalidade de non causarlle prexuízos pola dita fusión.
A cada concello comunicaráselle a cantidade que se lle asigna por cada un dos tipos de
achega provincial ao POS+ 2020, (“achega provincial 2020”, “achega provincial 2019”, e
“préstamo provincial 2020”), e o concello poderá destinala aos distintos obxectos do Plan
respectando para cada tipo de achega provincial as indicacións contidas na Base 2,
especialmente na táboa denominada “POS+ 2020: táboa cos tipos de achega provincial e
posibles obxectos para cada tipo”.

NOTA ESPECÍFICA SOBRE A SOLICITUDE DE PRÉSTAMO PROVINCIAL
PARA O FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS, OU PARA A REDUCIÓN DE
ENDEBEDAMENTO DO CONCELLO CON ENTIDADES FINANCEIRAS
Nos casos nos que o concello solicite préstamo provincial, tanto para o financiamento de
investimentos como para a redución da súa débeda con entidades financeiras, debe
acreditarse o cumprimento da lexislación sobre préstamos, en especial o cumprimento do
disposto no artigo 53 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais (TRLFL), e na disposición
adicional 14ª do Real decreto lei 20/2011, do 30 de decembro, de medidas urxentes en
materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público.
Para estes efectos deberá presentar un informe emitido pola Intervención ou SecretaríaIntervención do concello, segundo o modelo que figura no Anexo XI, relativo aos seguintes
extremos:
- O concello adoptou o acordo de solicitude de préstamo segundo as normas de aplicación
- O concello ten aforro neto positivo no exercicio inmediato anterior
- O nivel de endebedamento do concello non excede do 75% dos ingresos correntes liquidados
ou devengados, ou, excedendo deste límite pero non superando o límite previsto no artigo
53 do TRLRFL (110%), conta coa autorización do órgano competente da Comunidade
Autónoma de Galicia.
En consecuencia, os concellos que presenten aforro neto negativo ou un volume de
endebedamento vivo superior ao recollido no artigo 53 do TRLRFL, non poderán concertar
operacións de crédito a longo prazo; e se o endebedamento excede do 75% pero non
supera o 110%, deberá contar coa autorización do órgano competente da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Todo iso sen prexuízo da obriga dos concello de remitirlle ao Ministerio de Facenda, a
través da Central de Información de Riscos, a información á que se refire o artigo 55 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais.

Ademais, nos casos nos que o concello solicite préstamo provincial para a redución da súa
débeda con entidades financeiras, debe acreditarse que o préstamo municipal a cuxa
minoración se aplica o préstamo provincial, non está relacionado coa formalización de
operacións de endebedamento financeiro no marco do mecanismo de financiamento para o
pago a provedores regulado, na súa primeira fase, polo Real decreto-lei 4/2012, do 24 de
febreiro, polo que se determinan obrigas de información e procedementos necesarios para
establecer un mecanismo de financiamento para o pago a provedores das entidades
locais. Esta acreditación realizarase no modelo que figura no Anexo XII ás Bases.

4.2.- Achega municipal
A achega do concello é voluntaria. Para cada investimento deberá indicarse a parte que se
financia con cargo á deputación e, de ser o caso, a parte que voluntariamente achega
o concello, co compromiso do seu financiamento.
Terase en conta que, de conformidade co criterio de aplicación das baixas de licitación
aprobado polo Pleno desta deputación na sesión realizada o día 25 de setembro de 1998, no
caso de que haxa unha baixa de licitación no investimento, o concello beneficiarase da
máxima baixa posible. Isto quere dicir que se o concello realiza voluntariamente algunha
achega, no caso de que houbese baixa de licitación, esta aplicarase en primeiro lugar a
minorar a achega municipal ata anulala, e despois minorará a achega da deputación.
4.3.- Plan Complementario
A deputación aprobará o Plan Base da anualidade 2020 xunto cun Plan Complementario
que se xestionará como se indica nesta Base.
O Plan Complementario ten natureza de reserva e a súa finalidade é poder investir en cada
concello os créditos procedentes dunha maior achega provincial a este Plan no caso de que a
deputación así o acorde ao longo do exercicio 2020.
Para estes efectos realizarase unha distribución desta maior achega provincial entre
todos os concellos, aplicando os mesmos criterios obxectivos previstos na Base 4.1. Con
cargo a esta nova cantidade asignada, os concellos deberán financiar, en primeiro lugar, as
débedas con provedores pendentes de pago que non foran financiadas a través de
anteriores Plans, debendo excluírse ademais as facturas que non poidan pagarse por
causas non imputables ao concello, así como as facturas que van ser financiadas polo
concello con cargo a un expediente de modificación de créditos xa aprobado inicialmente polo
Pleno municipal; e, en segundo lugar, os investimentos financeiramente sostibles solicitados
inicialmente no Plan Complementario, ou outros novos. Todo isto realizarase segundo as
instrucións que esta deputación lles enviará aos concellos no seu momento.
Por iso, no POS+ 2020 é obrigatorio para os concellos solicitar “investimentos
financeiramente sostibles” dentro do Plan Complementario por un importe mínimo do 50% da
suma dos tres tipos de achega provincial asignada a cada un deles neste Plan, aínda que se
aconsella que sexa maior. Non obstante, aqueles concellos cuxas débedas con provedores
sexan moi elevadas, poderán indicar que non presentan investimentos no Plan
Complementario porque no caso de incremento de achega provincial, destinaríana
integramente ao pago das súas débedas con provedores pendentes de pago.
Só poderán incluírse neste Plan complementario “investimentos financeiramente sostibles”,
segundo se definen no apartado correspondente da Base 2.3, dado que previsiblemente
financiaríanse con cargo ao superávit orzamentario da deputación.
En síntese, esta deputación aprobará, xunto co Plan Base, o Plan Complementario,
integrado por investimentos financeiramente sostibles que terán carácter supletorio e cuxa
aprobación definitiva quedará condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente
procedente dos incrementos da achega provincial que, de ser o caso, se aproben
posteriormente.

No momento de iniciar a elaboración do Plan Adicional no marco do Plan
Complementario, a deputación dirixirase aos concellos comunicándolles a cantidade de que
poden dispoñer e solicitándolles que presenten documentación actualizada da súa situación
en relación co pago a provedores segundo o modelo Anexo III a) ou III b), así como outros
documentos necesarios para a elaboración do Plan Adicional, tendo en conta os
investimentos xa aprobados polo concello como Plan Complementario no acordo inicial de
solicitude.
Se o concello inclúe varios investimentos no Plan Complementario, poderá decidir no seu
momento aqueles aos que vai aplicar a nova cantidade asignada, con independencia da súa
orde de relación no dito Plan. Para o caso de que os investimentos do Plan Complementario
foran insuficientes para investir toda a nova cantidade asignada, ou que o concello
renuncie á execución dalgún deles, poderá solicitar outros novos investimentos
financeiramente sostibles.

5.- FORMA E PRAZO DA SOLICITUDE
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da páxina web da Deputación
Provincial da Coruña. www.dacoruna.gal. A presentación telemática producirá plenos efectos
xurídicos, sempre que a solicitude sexa enviada dentro do prazo establecido.
Para presentar a solicitude de xeito telemático será imprescindible que dispoñan de sinatura
electrónica a Alcaldía e o persoal funcionario que deba asinar documentos, así como a
persoa designada como representante para o envío da solicitude ao Rexistro telemático.
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o luns 11 de novembro de 2019 e
rematará ás 14.00 horas do xoves 19 de decembro de 2019.
A documentación administrativa e técnica será revisada por esta deputación, que poderá
realizar os requirimentos que estime necesarios para completar ou corrixir a
documentación presentada. A aprobación das correccións ou modificacións do acordo de
solicitude deberá realizarse polo Pleno do concello, mentres que as dos proxectos das obras
ou pregos das subministracións realizarase polo Pleno ou por outro órgano competente do
concello, tendo en conta o seu carácter substancial ou non.
O concello deberá presentar, por unha banda, a documentación xeral da súa solicitude, e por
outra, a documentación específica que corresponda aos distintos obxectos incluídos na súa
petición, segundo se detalla a continuación, debendo empregar necesariamente os modelos
que figuran como Anexos a estas Bases, e de acordo coas instrucións desta deputación.

5.A.- DOCUMENTACIÓN XERAL
O concello deberá presentar necesariamente unha solicitude integrada pola certificación do
acordo e por unha memoria xustificativa da súa solicitude:
– Certificación do acordo plenario (ANEXO I)
Certificación do acordo do Pleno do concello, segundo o modelo que figura como Anexo I a
estas Bases, polo que se dispoña participar no presente Plan, aceptar expresamente
estas Bases e solicitarlle á deputación a aplicación do importe dos distintos tipos de
achegas que se lle asignaron dentro deste Plan para a realización dos posibles obxectos
previstos na Base 2, detallando a achega provincial aplicada a cada un deles e, no seu caso,
o seu financiamento desagregado, así como o resto do contido previsto no Anexo I.
Non obstante, os municipios de gran poboación, formalmente acollidos ao réxime previsto
na Lei 57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local,
poderán adoptar o acordo de participación neste Plan polo órgano municipal que teña atribuída
a competencia.

O concello deberá adoptar o compromiso firme de incluír no orzamento municipal crédito
dabondo para o financiamento da achega municipal ás actuacións solicitadas no Plan se
voluntariamente existe achega do concello.
-

Memoria do Plan asinada pola Alcaldía (ANEXO II)

A Memoria deberá conter como mínimo os seguintes aspectos:
-

-

-

Descrición dos obxectivos que se pretenden alcanzar durante o período do Plan, tendo
en conta, moi especialmente os déficits en servizos e equipamentos detectados na
Enquisa de Infraestrutura e Equipamento Local.
Criterios de selección dos distintos obxectos do Plan.
Financiamento. Analizarase e xustificarase o plan financeiro previsto.
Só no suposto previsto no penúltimo parágrafo da Base 2.1, xustificación da necesidade
de investimentos financeiramente sostibles, de ata o 25% da suma da achega provincial 2020
e 2019 asignada (non préstamo provincial 2020).
Se é necesario, outras cuestións de interese que complementen a información anterior.
5.B.- DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SEGUNDO OS DISTINTOS OBXECTOS
5.B.1.- Pago a provedores (ANEXOS III-a) / III-b) )
Informe de que o concello non ten facturas pendentes de pago con provedores
(ANEXO III -a) Convocatoria POS+SOLICITUDE
No caso de que o concello non teña pendentes de pago facturas con provedores de importe
igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído), con data de entrada no Rexistro Xeral do
concello ata o 30 de xuño de 2019, este incluído, a Intervención ou Secretaría-Intervención
do concello, ou quen corresponda nos municipios de gran poboación, deberá emitir un
informe, segundo o modelo que figura como Anexo III-a) a estas Bases, no que se indique
esta circunstancia, e subirase na convocatoria POS+SOLICITUDE.
Igualmente se emitirá o informe segundo o modelo III-a) cando o concello unicamente teña
facturas destas características que se financiaron con cargo a Plans de anos anteriores, ou
que non pode pagar por causas que non lle son imputables (deberán concretarse), ou que
se van financiar con cargo a un expediente de modificación de créditos xa aprobado
inicialmente polo Pleno do concello.
-Informe coa relación de facturas pendentes de pago con provedores do concello
(ANEXO III-b) Convocatoria POS+PROVEDORES
No caso de que o concello teña facturas pendentes de pago, a Intervención ou SecretaríaIntervención do concello, ou quen corresponda nos municipios de gran poboación, deberá
emitir un informe, segundo o modelo que figura como Anexo III- b a estas Bases, coa relación
de facturas con provedores de importe igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído), que
teñan data de entrada no Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño de 2019, este incluído,
e que estean pendentes de pago no momento da elaboración do dito informe, e subirase na
convocatoria POS+PROVEDORES.
Neste informe deberán separarse as facturas que se imputan ao capítulo II do orzamento
municipal e as que se imputan ao capítulo VI, e indicaranse, entre outros datos para cada
débeda, a data de entrada no Rexistro do concello, o resumo do concepto, a identificación
do provedor e o importe da débeda (IVE incluído), relacionándose segundo a orde da súa
entrada no Rexistro do concello. Non obstante, deberán excluírse deste informe as facturas
que non poidan pagarse por causas non imputables ao concello, debendo concretarse estas
circunstancias no dito informe. Ademais, deberán excluírse as que xa foron financiadas a
través do POS+ 2017, 2018 e 2019, base ou adicional, así como as facturas que van ser
financiadas polo concello con cargo a un expediente de modificación de créditos xa aprobado
inicialmente polo Pleno municipal.

Por outra banda, o concello poderá, voluntariamente, destinar as ditas achegas provinciais
2019 e 2020 ao financiamento doutras facturas con data de entrada no Rexistro Xeral do
concello posterior ao 30 de xuño de 2019 que estean pendentes de pago no momento da
elaboración do referido informe. Estas facturas "voluntarias" imputaranse, en primeiro lugar,
á achega provincial 2019, se existe dispoñible logo de destinarse ás que son obrigatorias; e,
en segundo lugar, á achega provincial 2020. En calquera dos casos, aínda que se imputen á
achega provincial 2019, o importe das facturas "voluntarias" non poderá superar o 30% da
achega 2020 asignada.
No caso de facturas que teñan financiamento doutras Administracións públicas, deberá
desagregarse o seu financiamento e só poderá aplicarse a achega provincial asignada á
parte que financia o concello.
5.B.2.- Gasto corrente
Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención de previsión de gastos
correntes 2020 (ANEXO IV)
No suposto de que o concello opte por destinar, en todo ou en parte, a “achega provincial
2020”, ou excepcionalmente a "achega provincial 2019" no suposto previsto no último
parágrafo da Base 2.2, ao financiamento dos gastos correntes do concello previstos para o
exercicio 2020, a Intervención ou Secretaría-Intervención do concello, ou quen corresponda
nos municipios de gran poboación, deberá elaborar un informe segundo o modelo que figura
como Anexo IV a estas Bases, no que se conteña a previsión orzamentaria para o exercicio
2020 dos gastos correntes directamente asociados ao funcionamento dos servizos públicos
obrigatorios en cada concello segundo o establecido na lexislación vixente, referidos aos
conceptos de gasto que se detallan na Base 2.2.
No dito Anexo IV deberá detallarse a cantidade que efectivamente financia o concello,
excluíndose polo tanto o importe das taxas, prezos públicos ou outros ingresos públicos ou
privados asociados á prestación do correspondente servizo, coa finalidade de que non exista
un exceso de financiamento.
O concello deberá cubrir no Anexo unicamente os datos dos servizos aos que desexe
aplicar o financiamento con cargo ao Plan, sempre que como mínimo acaden o importe da
achega provincial que o concello vai aplicar a esta finalidade, non sendo preciso cubrir os
datos de todos os servizos que figuran no Anexo.
Non poderán incluíse na xustificación do Gasto corrente financiado con cargo ao POS+
aquelas facturas cuxo financiamento xa se solicita dentro do obxecto "Pago a provedores".
No suposto excepcional previsto no último parágrafo da Base 2.2, a Intervención ou a
Secretaría- Intervención do concello deberá engadir ao final do modelo Anexo IV que o
concello está en situación de "risco financeiro", por ter unha débeda viva con entidades
financeiras superior ao 200% dos seus ingresos correntes segundo os datos da última
liquidación aprobada, o que xustifica que o concello solicite destinar ao financiamento dos
seus gastos correntes, tanto a cantidade que reciben en concepto de achega provincial
2020, como a que reciben polo concepto achega provincial 2019, coa finalidade de
compatibilizar o cumprimento das súas obrigas ineludibles coa prestación dos servizos
municipais básicos, de acordo co previsto no artigo 36 da Lei 7/1985 de bases de réxime
local e no artigo 109 da Lei 5/1997 de administración local de Galicia.
5.B.3.- Obras e subministracións
5.B.3.1.-- Proxectos técnicos ou pregos de prescricións técnicas
Proxecto técnico das obras ou prego de prescricións técnicas das subministracións,
tanto dos investimentos do Plan Base como do Plan Complementario, co contido establecido
na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (BOE nº 272 do 9 de
novembro de 2017).

Para o caso de que un investimento conteña prestacións correspondentes en parte a obra e en
parte a subministración, atenderase ao carácter da prestación principal, de acordo co disposto
no artigo 18 da citada norma.
Obras
No caso das obras, os proxectos técnicos deberán presentarse nun só documento e
comprender, polo menos, os documentos que se indican no artigo 233 da Lei 9/2017, que
en síntese son os seguintes:
a) Unha memoria na que se describa o obxecto das obras, que recollerá os
antecedentes e a situación previa ás mesmas, as necesidades a satisfacer, e a
xustificación da solución adoptada, detallándose os factores de todo orden que deban terse
en conta. Non se admiten obras cuxo único obxecto sexa a demolición. No caso de incluír
varias obras deberán ter carácter homoxéneo.
b) Os planos de conxunto e de detalle necesarios para que a obra quede perfectamente
definida, así como os que delimiten a ocupación de terreos e a restitución de servidumes e
demais dereitos reais, de ser o caso, e servizos afectados pola súa execución.
c) O prego de prescricións técnicas e particulares, onde se fará a descrición das
obras e se regulamentará a súa execución, con expresión da forma na que esta se levará a
cabo, as obrigas de orde técnico que lle correspondan ao contratista, e a maneira na que se
levará a cabo a medición das unidades executadas e o control de calidade dos materiais
empregados e do proceso de execución.
d) Un orzamento, integrado ou non por varios parciais, con expresión dos prezos
unitarios e dos descompostos, de ser o caso, estado de medicións e os detalles precisos para
a súa valoración. Non se admiten obras con financiamento plurianual.
Todas as cantidades deberán expresarse con dous decimais e redondearse, por exceso
ou por defecto segundo corresponda.
Todas as partidas do orzamento deberán ser subvencionables, non admitíndose partidas de
natureza administrativa como legalizacións, homologacións, licenzas, estudos, etc., nin
honorarios de profesionais dentro do orzamento do proxecto, sen prexuízo de que deban
realizarse polo concello con cargo aos seus propios recursos, pero non poderán figurar no
orzamento do proxecto incluído no Plan. Tampouco poderá incluírse o custo do cartel da obra,
por ser a cargo do adxudicatario.
Todos os equipamentos que se integren no orzamento do proxecto deberán contar coa
acreditación “Etiqueta CE”.
No caso de incluír “partidas alzadas”, o seu importe total non poderá superar o 5% do
orzamento de execución material do proxecto. Consideraranse partidas alzadas as
correspondentes á xestión de residuos e á seguridade e saúde a menos que teñan prezos
descompostos.
e) Un programa de desenvolvemento dos traballos cuantificado ou plan de obra de carácter
indicativo, con previsión, de ser o caso, do tempo e custo.
f)
O estudo de seguridade e saúde ou, de ser o caso, o estudio básico de seguridade e
saúde, nos termos previstos nas normas de seguridade e saúde nas obras.
g) O estudo de xestión de residuos de construción e demolición, no que se faga unha
estimación da cantidade dos residuos xerados, e unha valoración do custe previsto para a súa
xestión, o que debe figurar en capítulo independente do orzamento, así como o resto do
contido esixido no Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro (BOE núm. 38 do 13 de febreiro de
2008).

h) O estudo xeotécnico dos terreos sobre os que se vai executar a obra, salvo que resulte
incompatible coa súa natureza.

i) As referencias de todo tipo nas que se fundamentará o replanteo da obra.
j) Canta documentación veña prevista nas normas de carácter legal ou regulamentario.
É importante salientar que non se poden facer referencias a marcas concretas en ningún
documento do proxecto, incluso nos relativos a cálculos técnicos ou outras referencias de
calquera tipo (lumínicos, hidráulicos, etc). Únicamente se permitirá, excepcionalmente, a
referencia a marcas cando non sexa posible facer unha descrición o bastante precisa e
intelixible do obxecto do contrato, de acordo co artigo 126.6 da citada Lei 9/2017 e deberá
engadirse a mención «ou equivalente».
Subministracións
No caso de subministracións, os pregos de prescricións técnicas deberán incluír, cando
menos, os seguintes documentos:
a) Memoria descritiva na que se detallen o obxecto e finalidade da subministración, os
antecedentes, as necesidades a satisfacer e a xustificación da solución adoptada. No
caso de incluír varias subministracións, estas deberán ter carácter homoxéneo.
b) Un orzamento desagregado, no que se definan con claridade os distintos elementos da
subministración, coas súas características técnicas precisas, pero sen facer referencia a
marcas, segundo se indica no último parágrafo relativo aos investimentos, con expresión dos
prezos de cada elemento e o número de unidades, e desagregando o imposto sobre o valor
engadido (IVE).
Todas as partidas do orzamento deberán ser subvencionables, non admitíndose partidas de
natureza administrativa como legalizacións, homologacións, licenzas, estudos, etc., nin
honorarios de profesionais, sen prexuízo de que deban realizarse polo concello con
cargo aos seus propios recursos, pero non poderán figurar no orzamento do prego incluído
no Plan. Non obstante, poderán incluírse os gastos da Inspección técnica de vehículos (ITV)
ou cursos de formación do manexo da subministración.
Todos os equipamentos deberán contar coa acreditación
“Etiqueta CE”.
A descrición dos elementos deberá realizarse utilizando rangos de prestacións, dimensións,
características técnicas, etc, para evitar limitar a competencia.
No caso de ser necesario o transporte da subministración ao lugar de destino, no orzamento
deberá indicarse que o prezo inclúe o prezo do transporte.
A subministración deberá comprender, de ser o caso, a instalación dos obxectos da
subministración, non admitíndose a mera entrega nun almacén. Non obstante, admitirase a
colocación das subministracións polo persoal municipal, pero nestes casos deberá indicarse
expresamente no prego, e a acta de recepción deberá vir acompañada necesariamente
dunha certificación expedida pola dirección do investimento xustificativa de que todos os
elementos quedaron instalados nos lugares detallados no prego, e entregados ao uso público.
c) Lugar e prazo de entrega
d) Prazo de garantía
e) Documentos gráficos se son necesarios para a correcta definición da subministración.
Nos casos de subministración e instalación de mobiliario urbano, xogos, luminarias,
marquesiñas, colectores de lixo, sinais de tráfico ou turísticas e similares, será obrigatorio
sinalar para cada elemento o lugar exacto da súa instalación no plano.

5.B.3.2.- Informe técnico (ANEXO V)
Informe técnico individual para cada investimento, segundo o modelo Anexo V, co seguinte
contido:
- Autorizacións:
O informe deberá indicar expresamente que o investimento non precisa de ningunha
autorización ou, no caso de que sexan precisas, deberán detallarse, e acreditarse
documentalmente que o concello xa conta con elas subindo as correspondentes
autorizacións, ou que xa as solicitou, xuntando neste caso as solicitudes presentadas ante os
organismos correspondentes. Neste último suposto, estes investimentos aprobaranse
condicionados a que o concello xustifique a súa obtención. Cando se acheguen as
autorizacións que precisa o investimento, deberá indicarse nun novo informe técnico se o
proxecto cumpre coas condicións contidas, de ser o caso, na dita autorización.
No caso de que algún investimento precise autorización desta deputación por afectar a unha
estrada provincial, deberá presentar a súa solicitude de autorización a través da Convocatoria
específica da plataforma SUBTEL, xuntando a documentación requirida e de acordo co
procedemento aprobado por esta deputación e publicado no BOP nº 40 do 26 de febreiro de
2019.
- Supervisión
Deberá indicarse se é preceptivo realizar a supervisión técnica do proxecto polo seu
orzamento ou polo seu contido, de acordo co establecido no artigo 235 da Lei 9/2017. No
caso de ser preciso, deberá indicarse se o informe de supervisión vai ser realizado pola
conta do concello por persoal técnico independente, remitíndolle unha copia á deputación,
ou se lle solicita asistencia a esta deputación para a súa realización ao abeiro da
disposición adicional 3, apartado 6, da citada norma.
- Fases, partes ou tramos (obra
completa)
No caso de tratarse de fases, tramos, partes etc., neste Anexo V deberá xustificarse que, de
acordo co previsto no artigo 13.3 da citada Lei 9/2017, trátase dunha "obra completa", no
sentido de ser susceptible de ser entregada ao uso xeral ou ao servizo correspondente, e
que comprende todos e cada un dos elementos que sexan precisos para a utilización da obra.
-

Lotes
De acordo co previsto na Base 2.3, no informe debe indicarse expresamente que a obra ou
subministración "non pode dividirse en lotes" que teñan o carácter de "investimento
completo" no sentido de ser susceptible de entrega ao uso público, posto que cada
proxecto ou prego debe constituír unha unidade a efectos de contratación, sen posibilidade de
división en lotes, coa finalidade de dar cumprimento ao artigo 99.3 da Lei 9/2017, relativo á
división e adxudicación en lotes.

Non obstante, no caso de que o concello solicite incluír neste Plan un proxecto de obra ou
prego dunha subministración susceptible de división en lotes, e o órgano de contratación
acorde motivadamente non dividilo en lotes, este informe deberá pronunciarse sobre se a
realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato
dificultaría a correcta execución do mesmo desde o punto de vista técnico, ou ben se
provocaría problemas de coordinación ou doutra índole na execución das diferentes
prestacións.
- Estudo xeotécnico
Deberá indicarse expresamente se é necesario realizar o estudo xeotécnico dos terreos sobre
os que se vai executar a obra, ou que non é necesario por resultar incompatible coa súa
natureza.

- Aptitude urbanística
Deberá indicarse se os terreos afectados polo investimento son aptos urbanisticamente para
a súa execución.

-Competencia do redactor do proxecto ou prego
Deberá indicarse se o proxectista conta coa titulación profesional habilítante para a
redacción do proxecto ou prego que asina.
5.B.3.3.-Informe técnico-xurídico sobre dispoñibilidade dos terreos (ANEXO VI)
O concello deberá acreditar, mediante o informe que figura como modelo Anexo VI,
que conta cos terreos necesarios para a execución dos investimentos, mediante a
emisión dun informe conxunto no que o persoal técnico detalle os terreos necesarios para
a execución do investimento, e a Secretaría do concello informe se o concello conta coa
dispoñibilidade deses terreos. Cada asinante unicamente subscribirá as súas
declaracións.
5.B.3.4.- Resolución ou acordo do órgano de contratación
dispoñendo motivadamente a non división en lotes do investimento (ANEXO IX)
No suposto de que o investimento sexa susceptible de división en lotes, pero o concello
opte por non dividilo e incluílo no Plan para a súa adxudicación nun só contrato, o
concello deberá presentar xa coa solicitude de participación no Plan a resolución ou
acordo do órgano de contratación de non dividilo, debendo detallarse os argumentos
técnicos, económicos, xurídicos ou de outra natureza que motiven validamente a súa non
división en lotes, de acordo previsto no artigo 99.3 da Lei 9/2017.
5.B.3.5.- Informe sobre investimentos relativos ao ciclo da auga (ANEXO X)
No caso de investimentos asociados ao ciclo da auga, principalmente
abastecementos ou saneamentos, deberá achegarse un informe da secretaría do
concello no que xustifique que a execución da obra non se atopa entre as obrigas
a realizar pola empresa xestora da auga no concello.
5.B.3.6.- Xustificación de que os investimentos son financeiramente sostibles
(ANEXOS VII e VIII)
Para cada investimento financeiramente sostible deberá presentarse tanto unha Memoria
económica específica asinada pola Alcaldía, como un informe da Intervención do concello,
segundo se detalla:

- Memoria económica específica da Alcaldía
(ANEXO VII)
A Memoria económica específica asinada pola Alcaldía, segundo o modelo Anexo VII,
conterá unha previsión dos gastos de mantemento, os posibles ingresos ou a redución
de gastos que poida xerar durante a súa vida útil, coa finalidade de acreditar que o
investimento permite durante a súa execución, mantemento e liquidación, dar
cumprimento aos obxectivos de estabilidade orzamentaria, de débeda pública do
concello e do período medio de pago a provedores. Ademais, deberá conter a
proxección dos efectos orzamentarios e económicos que poderían derivarse do
investimento no horizonte temporal da súa vida útil.
- Informe da Intervención ou Secretaría-Intervención do concello
(ANEXO VIII)
A Intervención ou Secretaría-Intervención do concello emitirá un informe, segundo o modelo
Anexo VIII, sobre os seguintes extremos:

-

-

Consistencia e soporte das proxeccións da Memoria económica da Alcaldía
Análise da consideración de investimento financeiramente sostible, co contido
previsto no Anexo VIII, indicando unha única aplicación orzamentaria de imputación de
entre as indicadas no apartado correspondente da Base 2.3.
Se o investimento cumpre ou non os requisitos para ser considerado “financeiramente
sostible”.
5.B.3.7.- Informe sobre o cumprimento da lexislación sobre préstamos e
sobre o nivel de endebedamento do concello (ANEXO XI)
Cando se trate de investimentos financiados con cargo a “préstamo provincial 2020”, o
concello deberá presentar o informe que se detalla na Base 5.B.4.1, segundo o modelo
Anexo XI, relativo ao cumprimento da lexislación sobre préstamos e sobre o nivel de
endebedamento do concello.
5.B.4.- Redución de endebedamento do concello con entidades financeiras
5.B.4.1.- Informe sobre o cumprimento da lexislación sobre préstamos e
sobre o nivel de endebedamento do concello (ANEXO XI)
Nun primeiro apartado do modelo Anexo XI, a Intervención ou Secretaría-Intervención do
concello, ou quen corresponda nos municipios de gran poboación, deberá informar se o
acordo de solicitude de préstamo provincial 2020 foi adoptado conforme ás normas de
aplicación, e que o concello non necesita autorización preceptiva do órgano competente da
Comunidade autónoma de Galicia, ou, de ser necesaria, que se obtivo a dita autorización.
No segundo apartado deste modelo, e coa finalidade de concretar o “nivel de
endebedamento” do concello, deberá indicar os datos do volume total do capital vivo das
operacións de crédito vixentes a longo prazo do concello con entidades financeiras a 31 de
decembro de 2018, por ser o último exercicio obxecto de liquidación, respecto dos
ingresos correntes liquidados ou devengados no exercicio inmediatamente anterior, nos
termos establecidos no artigo 53 do citado Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais.
Non se computarán para estes efectos a débeda coa deputación a través de Plans
provinciais de préstamo, nin as cantidades xa amortizadas polo concello.
A porcentaxe co nivel de endebedamento deberá expresarse con dous decimais e
redondearse, por exceso ou por defecto segundo corresponda.
5.B.4.2.- Datos da débeda a reducir (ANEXO XII)
No suposto de que o concello teña débedas con entidades financeiras, a Intervención ou
Secretaría– Intervención do concello, ou quen corresponda nos municipios de gran
poboación, deberá emitir un informe, segundo o modelo Anexo XII, cos datos das débedas
concretas ás que se vai aplicar o “préstamo provincial 2020” para a súa amortización
anticipada. O informe deberá conter polo menos os seguintes datos: entidade financeira, data
do préstamo, código do préstamo, código IBAN da conta bancaria asociada ao préstamo,
importe inicial, importe pendente, importe do préstamo provincial que se aplica á súa
minoración e outros datos relevantes para a súa identificación.
Ademais, indicarase se o préstamo municipal a cuxa minoración se vai aplicar o préstamo
provincial está relacionado ou non cos mecanismos de financiamento do pago a
provedores, segundo se indica no último parágrafo da Base 4.1.

6.- APROBACIÓN DO PLAN
Á vista da documentación dos concellos, o Pleno desta deputación poderá aprobar o Plan
partindo das solicitudes presentadas, estruturado segundo os distintos tipos de achegas
provinciais e dos posibles obxectos solicitados, e incluirá un Plan Base, coas actuacións
aprobadas definitivamente, así como un Plan Complementario con actuacións supletorias,
segundo se describe na Base 4.3.

O Plan poderá aprobarse nunha ou en varias fases, unha vez coñecidas as posibilidades
de financiamento da deputación e poderá ser o resultado de axustes ou reprogramacións de
importes ou anualidades, aplicándose como “criterio de prioridade” a poboación dos concellos,
de xeito que terán prioridade as solicitudes presentadas polos concellos de menor poboación.
Unha vez aprobado o Plan, someterase a exposición pública mediante a publicación dun
anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que durante un prazo de 10 días se poidan
presentar as alegacións que se estimen oportunas, e será remitido a informe da Comisión
Provincial de Colaboración do Estado coas Corporacións Locais e da Subdelegación do
Goberno. Ademais, remitirase para o seu coñecemento e informe á Xunta de Galicia e á
Comisión Galega de Cooperación Local, de acordo co artigo 112 e concordantes da Lei
5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia. Transcorridos os 10 días de
exposición pública e dende a solicitude de informe sen que se presentaren alegacións nin se
emitira o informe, poderán proseguirse os trámites.
A aprobación definitiva do Plan Adicional que máis adiante se aprobe, no marco do Plan
Complementario descrito na Base 4.3, financiado cos incrementos da achega provincial
que a deputación poida aprobar posteriormente, realizarase mediante Resolución da
Presidencia ou acordo plenario, segundo corresponda, coa finalidade de declarar cumprida
a condición de existencia de crédito suficiente e, en consecuencia, se declare
definitivamente aprobado o Plan Adicional no que se incluirán as solicitudes dos concellos con
indicación do seu financiamento.

7.- CONTRATACIÓN DOS INVESTIMENTOS
Os concellos contratarán os investimentos de acordo coa citada Lei 9/2917 de contratos do
sector público mediante procedemento "aberto", procedemento "aberto simplificado", ou
procedemento "aberto simplificadísimo, utilizando os pregos-tipo de cláusulas administrativas
particulares aprobados expresamente por esta Deputación. O concello deberá cubrir en cada
expediente o correspondente cadro de características do contrato. O incumprimento das
condicións da delegación da contratación implicará a perda da achega da deputación ao
investimento correspondente, aínda que a achega provincial poderá reinvestirse a través dun
Plan dun exercicio posterior.
Excepcionalmente, as obras poderán executarse pola propia Administración de acordo co
establecido no artigo 30 da citada Lei 9/ 2017.
Non se poderá realizar a adxudicación dos investimentos mediante contrato
menor.
Se no momento da licitación fora outra a lexislación vixente en materia de contratación
pública, estarase ao disposto expresamente nela.
En canto ao prazo para adxudicar as actuacións do Plan, os concellos poderán adxudicar
as actuación incluídas no Plan ata o 30 de novembro de 2020. Non obstante, este prazo
poderá ser prorrogado mediante Resolución da Presidencia tras a solicitude motivada do
concello.
No caso de que a aprobación do Plan se produza por fases ao longo do ano 2020 ou
2021, a deputación poderá establecer outras datas para a contratación dos investimentos.
Unha vez adxudicados os investimentos, o concello deberá presentar nesta deputación, entre
outra, a seguinte documentación, segundo se require na plataforma de tramitación telemática
desta deputación:
-

Listaxe cos datos de adxudicación dos investimentos debidamente cubertos no modelo
establecido
Anuncio de adxudicación obtido directamente da Plataforma de Contratos do Estado
Certificación do acordo ou resolución de adxudicación do contrato
Documento administrativo no que se formalicen os correspondentes contratos
Relación das ofertas presentadas cos seus respectivos importes e datos avaliables
Informe xustificativo da aplicación dos criterios de adxudicación e da valoración das

ofertas
No caso de que as obras fosen executadas pola propia Administración, debera presentarse o
informe da Secretaría do concello no que se indique cal dos supostos do artigo 30 da citada
Lei 9/ 2017 é de aplicación ao caso concreto.
As baixas que se produzan na adxudicación dos investimentos destinaranse a minorar a
achega municipal se existira ata anular, se fose posible, a dita achega. O resto da baixa
destinarase a minorar a achega provincial na correspondente actuación e poderá reinvestirse
no concello mediante a realización de novos investimentos financeiramente sostibles a
través do POS+ dun exercicio posterior, xunto con outros remanentes que se puideran
producir nos outros obxectos incluídos neste Plan.
8.- EXECUCIÓN DOS INVESTIMENTOS
Os investimentos executaranse polos respectivos concellos con arranxo ao proxecto técnico
da obra ou prego de prescricións da subministración. A súa dirección e execución
realizaraas o concello correspondente, sen prexuízo da posibilidade de que esta
deputación realice as inspeccións que considere convenientes. Para estes efectos, a
deputación poderá realizar controis de calidade dos investimentos incluídos neste Plan a
través dos seus propios medios ou de empresas contratadas con financiamento provincial
para tal finalidade. Igualmente, os concellos poderán solicitar que esta deputación realice,
con financiamento provincial, controis de calidade cando o consideren necesario ou
conveniente, de acordo co procedemento que para estes efectos se estableza.
Se para a execución dos investimentos xorde a necesidade de modificar o proxecto da
obra, o concello deberá tramitar o correspondente expediente de acordo co establecido na
citada Lei 9/2017, e redactar un proxecto modificado que deberá ser aprobado polo concello
e pola deputación. Se o investimento xa está adxudicado, deberá dárselle audiencia ao
contratista adxudicatario e realizarse os demais trámites legalmente previstos, debendo
achegarse o informe favorable da Secretaría municipal. Se o proxecto modificado
experimenta un incremento do seu orzamento, deberá asumilo integramente o concello e
achegar un informe favorable da Intervención do concello ou un compromiso do seu
financiamento.
Calquera outro incremento que se derive da execución da obra, como liquidacións por
excesos de medicións que non requiran un modificado, deberá tamén ser financiado
integramente polo concello, e certificarse de forma separada do resto do proxecto, sen que
sexa necesaria a súa presentación nesta deputación por corresponderlle ao concello o seu
financiamento.
9 .- PAGO DA ACHEGA PROVINCIAL
O pago da achega da deputación realizase segundo se indica a continuación para os
distintos obxectos posibles do Plan, debendo utilizar necesariamente os modelos
establecidos. En todos os casos, a deputación verificará previamente de oficio que o concello
está ao corrente nas súas obrigas tributarias co Estado, coa Seguridade Social e coa propia
deputación.
9. 1 Achega provincial destinada ao financiamento de pago a provedores (ANEXOS III-b)
e XIII)
Para aqueles concellos que teñan débedas con provedores, cuxos datos figuran no informe
presentado polo concello segundo o modelo Anexo III-b), a deputación, despois da
aprobación do Plan, transferiralle ao concello, con carácter prepagable, a cantidade solicitada
para esta finalidade.
Unha vez que o concello realice o pago destas débedas, deberá presentar
telematicamente na deputación, ata o 31 de marzo de 2021, un informe xustificativo dos
pagos realizados, asinado pola Intervención ou Secretaría-Intervención, ou quen corresponda
nos municipios de gran poboación, no que se detallen os pagos efectuados, segundo o
modelo que figura como Anexo XIII. Excepcionalmente, e a solicitude do concello, poderá
ampliarse o dito prazo de xustificación mediante Resolución da Presidencia.

No caso de que o concello non xustifique a realización do pago das facturas para cuxo
financiamento se solicitou a achega provincial xa transferida ao concello, ou non
presente a documentación xustificativa no prazo sinalado, iniciarase un procedemento de
reintegro da cantidade que corresponda, segundo o procedemento previsto no artigo 70.3
do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003,
do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Os importes a reintegrar poderán ser obxecto de compensación con calquera obriga
recoñecida pola deputación a favor do concello.
9.2 Achega provincial destinada ao financiamento de gastos correntes (ANEXOS IV e
XIV)
No suposto de que o concello destinase en todo ou en parte a “achega provincial
2020”, ou excepcionalmente a "achega provincial 2019" no suposto previsto no último
parágrafo da Base 2.2, ao financiamento dos seus gastos correntes, a deputación, despois
da aprobación do Plan, transferiralle ao concello, con carácter prepagable, nun ou dous
prazos, a cantidade solicitada para esta finalidade, de acordo coa previsión de gastos
emitida pola Intervención ou Secretaría- Intervención do concello, segundo o modelo Anexo
IV.
Unha vez que o concello realice o pago destes gastos correntes, deberá presentar
telematicamente na deputación, ata o 31 de marzo de 2021, un informe xustificativo dos
pagos realizados, asinado pola Intervención ou Secretaría-Intervención, ou por quen
corresponda nos municipios de gran poboación, no que se detallen, por unha banda, os
pagos realizados e por outra, os dereitos recoñecidos por ingresos vinculados á prestación
do servizo correspondente (taxas, prezos públicos ou outros ingresos públicos ou privados),
coa finalidade de cuantificar o gasto realmente asumido polo concello financiado con cargo
ao POS+ 2020, segundo o modelo que figura como Anexo XIV. Excepcionalmente, e á
solicitude do concello, poderá ampliarse o dito prazo de xustificación mediante Resolución da
Presidencia.
Non poderán incluíse na xustificación do Gasto corrente financiado con cargo ao POS+
aquelas facturas cuxo financiamento xa se solicita dentro do obxecto "Pago a provedores".
O importe dos pagos xustificados deberá acadar como mínimo o da subvención da deputación
ou, no caso de que se tiveran outras subvencións, deberá acadar a suma da totalidade das
subvencións.
No caso de que o importe dos pagos xustificados sexa inferior ao importe da achega da
deputación transferida ao concello, ou no suposto de que o concello non presente a
documentación xustificativa no prazo sinalado, iniciarase un procedemento de reintegro da
cantidade que corresponda, segundo o procedemento previsto no citado artigo 70.3 do Real
decreto 887/2006.
9. 3 Achega provincial destinada ao financiamento de obras e subministracións
O pago ao concello do importe da achega provincial realizarase á vista das certificacións de
execución das obras ou facturas das subministracións aprobadas polo órgano municipal
competente, que o concello presente nesta deputación, xunto co resto da documentación
que se require na plataforma de tramitación telemática provincial, empregando os modelos
establecidos. Procurarase que as certificacións de execución de obras sexan por un orzamento
superior aos 6.000,00 €.
Desde o inicio das obras ata a súa recepción deberase colocar o cartel oficial debidamente
cuberto, o que se acreditará mediante o envío de dúas fotografías, unha do propio cartel e o
outra do cartel da obra e a súa contorna, sendo este requisito indispensable para que esta
deputación lle transfira ao concello o importe da achega provincial ao Plan. Esta
documentación acompañarase á primeira certificación de execución das obras.
Xunto coa primeira certificación deberá tamén achegarse a “acta de comprobación do
replanteo” e coa derradeira certificación de execución, deberá achegarse a correspondente
"acta de recepción".

Para as subministracións, deberá achegarse a factura co detalle da subministración, segundo
figura no prego de prescricións técnicas, aprobada polo órgano municipal competente xunto
coa acta de recepción. Para o caso de que a subministración fora instalada polo persoal do
concello, a acta de recepción deberá vir acompañada necesariamente dunha certificación
expedida pola dirección do investimento xustificativa de que todos os elementos quedaron
instalados nos lugares detallados no prego, e entregados ao uso público.
Así mesmo, e de conformidade co establecido nos artigos 19.3, 34.3, 37.1 e) e 37.3 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, deberá acompañarse unha
certificación ou informe relativo á percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos
ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais co fin de
verificar que a concorrencia non supera o custo da actuación subvencionada.
Todos os investimentos deberán estar terminados o 30 de novembro de 2021.
Excepcional e motivadamente, o concello poderá solicitar una prórroga para o seu remate de
acordo coas instrucións que se lle remitirán máis adiante, que se concederá, no seu caso,
mediante Resolución da Presidencia.
9. 4 Préstamo provincial destinado ao financiamento de débedas do concello con
entidades financeiras
No suposto de que o concello destinase o préstamo provincial ao financiamento de
débedas do concello con entidades financeiras, a deputación, despois da aprobación do
Plan, transferiralle, con carácter prepagable, directamente á entidade financeira na que o
concello teña concertado o préstamo municipal que se vai amortizar co importe do préstamo
provincial, o que se lle comunicará oportunamente ao concello para o seu coñecemento.
10.- DEVOLUCIÓN DO PRÉSTAMO PROVINCIAL
Os concellos deberán devolverlle á deputación en dez anualidades o importe do préstamo
provincial que se lles transfira, devolución que se realizará a partir do ano 2022 ata o 2031,
prazo prorrogable mediante Resolución da Presidencia. O importe anual a devolver será a
décima parte do importe total transferido, tanto para a redución do seu endebedamento como
para a realización de investimentos, realizándose no último ano o axuste exacto da cantidade a
devolver. Non obstante, o concello poderá anticipar a devolución do préstamo pendente,
comunicándoo previamente á deputación.
A devolución realizarase mediante o ingreso na conta da deputación que se lles
indicará aos concellos, a metade do importe anual ata o 30 xuño e a outra metade ata o 30 de
novembro de cada ano.
No caso de que o concello non realice os ingresos que correspondan nos prazos
establecidos, a deputación poderá aplicar aos concellos usuarios do servizo de recadación
a compensación coas entregas a conta, e aos demais concellos, con calquera outro pago que
a deputación deba realizarlle ao concello.
11.- RÉXIME SANCIONADOR
O incumprimento do disposto nalgunha destas Bases poderá dar lugar ao inicio de
oficio dun expediente sancionador, segundo se indica nesta Base e de acordo co previsto na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Real decreto 887/2006, do 21
de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu
regulamento.
De acordo co disposto na Base 7, o incumprimento das condicións da delegación da
contratación dos investimentos implicará a perda da achega da deputación ao investimento
correspondente, aínda que a achega provincial poderá reinvestirse a través dun Plan dun
exercicio posterior.
No caso de pagos realizados ao concello con carácter prepagable, de acordo co
disposto nas Bases 9.1 e 9.2 cando o concello non xustifique correctamente no prazo
sinalado a aplicación da achega provincial recibida, poderá iniciarse un procedemento de

reintegro da cantidade que corresponda, segundo o procedemento previsto no artigo 70.3
e 91 e seguintes do Real decreto 887/2006, para o que se lle dará en todo caso
audiencia ao interesado, aínda que o importe da achega provincial reintegrada poderá
recuperarse a través dun Plan dun exercicio posterior.
Os importes a reintegrar poderán ser obxecto de compensación con calquera obriga
recoñecida pola deputación a favor do concello.
No caso de pagos de achega provincial que requiran a previa xustificación do gasto polo
concello, a súa non xustificación dará lugar á perda da achega provincial correspondente,
aínda que se poderá recuperar nun Plan posterior.
En todos os casos, a presentación da documentación xustificativa fora do prazo establecido,
poderá dar lugar á imposición das seguintes sancións de conformidade co disposto na
Base 56.6 das de execución do orzamento da Deputación:
-

-

De se producir o atraso no prazo de xustificación e non exceder dun mes, a sanción
prevista na lei imporase no grao mínimo e será do 10  do importe da subvención
outorgada co límite de 75 €.
De exceder dun mes e non chegar a tres, a sanción imporase no seu grao medio e será
do 20 do importe da subvención outorgada co límite de 400 €.
De exceder de tres meses, a sanción imporase no seu grao máximo e suporá o 30 do
importe da subvención, sen que poida superar o importe de 900 €.
En canto ao procedemento administrativo a seguir aplicarase supletoriamente o previsto nas
citadas leis e regulamentos de subvencións.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
1.- A interpretación e a resolución das dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas Bases
serán resoltas pola Presidencia desta deputación, previos os informes da Secretaría e da
Intervención.
2.- Para o non disposto expresamente nas presentes Bases, aplicarase supletoriamente o
establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Real decreto
887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
seu regulamento.
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CERTIFICACIÓN DO ACORDO PLENARIO DE APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
D. / Dna.
secretario/a do Concello de
C E R T I F I C A : Que o Pleno deste concello, na sesión realizada o día / /201 , adoptou o
seguinte acordo:
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “POS+ 2020” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial
asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a
“achega provincial 2020”,”achega provincial 2019” e “préstamo provincial 2020”:
A) Financiamento do pago a provedores:
Capítulo II

Capítulo VI

Total

Achega provincial 2019 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2020 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores
B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación
Achega provincial 2020 aplicada ao financiamento de gastos correntes
Achega provincial 2019 (Excepción da Base 2.2 final)
Subtotal gasto corrente
C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2020
Denominación da obra ou subministración

Financiamento do investimento
Deputación

Concello

Orzamento
total

Subtotal investimentos achega provincial 2020
ACHEGA PROVINCIAL 2019
(Investimentos financeiramente sostibles)
Denominación da obra ou subministración

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total

Subtotal investimentos achega provincial 2019
1

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020

Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración

Préstamo
Deputación

Achega
Concello

Orzamento
total

Subtotal investimentos préstamo provincial 2020
Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2020 e que se
relacionan nestas táboas.

D) Redución de débeda con entidades financeiras:
Entidade financeira

Número/código do
préstamo

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020
aplicado á redución da débeda

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras

E) Resumo:
SUBTOTAIS

Deputación

Concello

Total

Achega 2019
A- PAGO A PROVEDORES
Achega 2020
Achega 2020
B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS

Achega 2019
(Excep. Base 2.2)
Achega 2020
Achega 2019
Préstamo 2020

D- REDUCIÓN DÉBEDA

Préstamo 2020
Achega 2020

TOTAL

Achega 2019
Préstamo 2020
TOTAL

2

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de
prescricións técnicas:

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado)

Orzamento

TOTAIS

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións
administrativas que legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios para
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, se a houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se
produce efectivamente.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións
públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan
axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha
delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello
está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente.”

E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace da Alcaldía, en
,
de
de dous mil
.

V. pr.
A Alcaldía
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO II
MEMORIA DO PLAN

CONCELLO
DATA
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
ASINA A MEMORIA

De acordo co esixido na Base 5.A das reguladoras do Plan, emítese esta Memoria relativa á
súa elaboración:

OBXECTIVOS DO PLAN
(Deberanse describir os obxectivos que se han de alcanzar durante o período do Plan, tendo en conta,
moi especialmente os déficits en servizos e equipamentos detectados na Enquisa de Infraestrutura e
Equipamento Local)

CRITERIOS DE SELECCIÓN
(Deberanse fixar con carácter obxectivo os criterios de selección dos distintos obxectos do Plan)

FINANCIAMENTO
(Analizarase e xustificarase o plan financeiro previsto)

XUSTIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES
DE ATA O 25% DA SUMA DA ACHEGA PROVINCIAL 2019 E 2020 ASIGNADA (NON
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020), CANDO AS DÉBEDAS DO CONCELLO CON
PROVEDORES SEXAN SUPERIORES Á DITA CANTIDADE
(Só para os concellos cuxas débedas con provedores sexan superiores á suma da achega
provincial 2020 e 2019, segundo o previsto no penúltimo parágrafo da Base 2.1.)

OUTRAS CUESTIÓNS
(Deberanse recoller cantos aspectos de interese complementen a información anterior)

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO III –a)
INFORME DE QUE O CONCELLO NON TEN FACTURAS PENDENTES DE PAGO CON PROVEDORES COS REQUISITOS DAS BASES DO POS+ 2020,
OU QUE TÉNDOAS, NON PODE PROCEDER AO SEU PAGO POR CAUSAS XUSTIFICADAS
CONCELLO
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
EMITE O INFORME

De acordo co esixido na Base 5.B.1 das reguladoras do Plan, emítese este informe para facer constar a situación deste concello en relación coas facturas
pendentes de pago con provedores, de importe igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído), con data de entrada no Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño
de 2019, este incluído:
(Marcar o que corresponda)

Este concello non ten facturas pendentes de pago con provedores, de importe igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído), con data de entrada no
Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño de 2019, este incluído.
Este concello unicamente ten facturas pendentes de pago con provedores, de importe igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído), con data de entrada
no Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño de 2019, este incluído, que se financiaron con cargo a Plans de anos anteriores
Este concello unicamente ten facturas pendentes de pago con provedores, de importe igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído), con data de entrada
no Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño de 2019, este incluído, que non pode pagar por causas que non lle son imputables
As causas son as seguintes:
Este concello unicamente ten facturas pendentes de pago con provedores, de importe igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído), con data de
entrada no Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño de 2019, este incluído, que se van financiar con cargo a un expediente de modificación
de créditos xa aprobado inicialmente polo Pleno do concello.
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN
ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO III –b)
INFORME COA RELACIÓN DE FACTURAS PENDENTES DE PAGO CON PROVEDORES, DE IMPORTE IGUAL OU SUPERIOR A 100,00 € , PARA AS QUE SE APLICA FINANCIAMENTO
PROVINCIAL CON CARGO AO POS+ 2020

CONCELLO
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
EMITE O INFORME
De acordo co esixido na Base 5.B.1 das reguladoras do Plan, emítese este informe coa relación de facturas con provedores de importe igual ou superior a 100,00 € (IVE incluído) que teñen
data de entrada no Rexistro Xeral do concello ata o 30 de xuño de 2019, este incluído, (ou data de entrada posterior se voluntariamente así o acorda o concello ata unha contía máxima do 25%
da achega 2020) que están pendentes de pago no momento da elaboración deste informe, separando as facturas que se imputan ao capítulo II e as que se imputan ao capítulo VI do orzamento
municipal, que se relacionan segundo a orde da súa entrada no Rexistro do concello.
NOTAS:
- Deben excluírse as facturas non pagadas que xa foron financiadas a través do POS+ de anos anteriores.
- Deben excluírse as facturas que o concello non pode pagar por causas que non lle son imputables, debendo concretarse as ditas causas neste informe.
- Deben excluírse as facturas que van ser financiadas con cargo a un expediente de modificación de créditos xa aprobado inicialmente polo Pleno municipal.
- No caso de facturas que teñan financiamento doutras Administracións Públicas (AP), desagrégase o seu financiamento e só poderá aplicarse a achega provincial asignada neste Plan á parte
que financia o concello.

DATOS DAS DÉBEDAS QUE SE IMPUTAN AO CAPÍTULO II DO ORZAMENTO MUNICIPAL

Nº de
orde

Data entrada
Rexistro
concello

Resumo do concepto

Importe
(IVE incluído)

Provedor
Nome

NIF

Concello

Outras AP

Total

1
2
3
4
5
…
TOTAL FACTURAS CON PROVEDORES PENDENTES DE PAGO (CAPÍTULO II)

1

DATOS DAS DÉBEDAS QUE SE IMPUTAN AO CAPÍTULO VI DO ORZAMENTO MUNICIPAL

Nº de
orde

Data entrada
Rexistro
concello

Resumo do concepto

Importe
(IVE incluído)

Provedor
Nome

NIF

Concello

Outras AP

Total

1
2
3
4
5
…
TOTAL FACTURAS CON PROVEDORES PENDENTES DE PAGO (CAPÍTULO VI)

RESUMO DAS DÉBEDAS QUE SE IMPUTAN AOS CAPÍTULOS II E VI DO ORZAMENTO MUNICIPAL

Importe
(IVE incluído)
Concello

Outras
AP

Total

Total facturas con provedores pendentes de pago (CAPÍTULO II)

Total facturas con provedores pendentes de pago (CAPÍTULO VI)

TOT AL
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO IV
INFORME SOBRE A PREVISIÓN DE GASTOS CORRENTES PARA O EXERCICIO 2020

CONCELLO
DATA
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
ASINA O INFORME
De acordo co esixido na Base 5.B.2 das reguladoras do Plan, emítese este informe coa previsión
orzamentaria para o exercicio 2020 dos gastos correntes directamente asociados ao funcionamento
dos servizos públicos obrigatorios neste concello segundo a lexislación vixente, referidos aos
conceptos que se detallan:
(só cubrir os datos dos servizos aos que o concello aplique o financiamento con cargo ao Plan)

SERVIZO
MUNICIPAL
OBRIGATORIO

CONCEPTO

PREVISIÓN DE
GASTOS
ORZAMENTO
2020

(A)

Subministración de
auga potable

Rede de sumidoiros

Limpeza viaria

Recollida domiciliaria
de lixo

ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS
(Taxas, prezos
públicos ou outros
ingresos públicos ou
privados, excluída a
achega desta
deputación)
(B)

ESTIMACIÓN DO
GASTO A
FINANCIAR POLO
CONCELLO
(Pode ser superior
ao importe
solicitado no
acordo plenario)
(A-B)

- Persoal directamente
adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
- Persoal directamente
adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente
adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente
adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
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CONCEPTO

SERVIZO
MUNICIPAL
OBRIGATORIO

PREVISIÓN DE
GASTOS
ORZAMENTO
2020

(A)

ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS
(Taxas, prezos
públicos ou outros
ingresos públicos ou
privados, excluída a
achega desta
deputación)
(B)

ESTIMACIÓN DO
GASTO A
FINANCIAR POLO
CONCELLO
(Pode ser superior
ao importe
solicitado no
acordo plenario)
(A-B)

Persoal directamente adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL

Alumeado público

Persoal directamente adscrito
Mantemento dos
accesos aos núcleos
de poboación

-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente adscrito

(Outro servizo
obrigatorio)

-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente adscrito

(Outro servizo
obrigatorio)

-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
T O T A L
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO V
INFORME TÉCNICO SOBRE O INVESTIMENTO

CONCELLO
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
EMITE O INFORME
DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO
ORZAMENTO DO INVESTIMENTO
De acordo co esixido na Base 5.B.3.2 das reguladoras do Plan, emítese este informe técnico
individual para o investimento indicado:
AUTORIZACIÓNS
(O informe deberá indicar expresamente que o investimento non precisa de ningunha autorización ou, no
caso de que sexan precisas, deberán detallarse, e acreditarse documentalmente que o concello xa conta
con elas subindo as correspondentes autorizacións, ou que xa as solicitou, xuntando neste caso as
solicitudes presentadas ante os organismos correspondentes.
Cando se acheguen as autorizacións que precisa o investimento, deberá indicarse nun novo informe
técnico se o proxecto cumpre coas condicións contidas, no seu caso, na dita autorización.)

SUPERVISIÓN TÉCNICA
(Deberá indicarse se é preceptivo realizar a supervisión técnica do proxecto polo seu orzamento ou o seu
contido, de acordo co establecido no artigo 235 da Lei 9/2017 de contratos do sector público. No caso de
ser precisa, deberá indicarse se o informe de supervisión vai ser realizado por conta do concello por
persoal técnico independente, remitíndolle unha copia á deputación, ou se solicita a asistencia a esta
deputación para a súa realización, ao abeiro da disposición adicional 3.6 da citada norma.)

FASES, PARTES OU TRAMOS (OBRA COMPLETA)
(No caso de tratarse de fases, tramos, partes, etc., deberá xustificarse que se trata dunha obra completa,
no sentido de ser susceptible de ser entregada ao uso xeral ou ao servizo correspondente, e que
comprende todos e cada un dos elementos que sexan precisos para a utilización da obra, de acordo co
establecido no artigo 13.3 da Lei 9/2017, de contratos do sector público.)

LOTES (marcar o que proceda)
Este investimento, pola natureza do seu obxecto, non pode ser dividido en lotes que sexan obra
completa.
Este investimento podería dividirse en lotes, pero de acordo co artigo 99.3 da Lei 9/2017, podería
xustificarse a súa non división en lotes polo seguintes motivos previstos na citada norma:
Dificultaría a correcta execución do investimento desde o punto de vista técnico.
Provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións
Outros motivos técnicos (especificar)

ESTUDO XEOTÉCNICO
(Deberá indicarse expresamente se é necesario realizar o estudo xeotécnico dos terreos sobre os que se
vai executar a obra, ou que non é necesario por resultar incompatible coa súa natureza).
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APTITUDE URBANÍSTICA
(Deberá indicarse se os terreos afectados polo investimento son aptos urbanisticamente para a súa
execución)

COMPETENCIA DO REDACTOR DO PROXECTO OU PREGO
(Deberá indicarse se o proxectista conta coa titulación profesional habilitante para a redacción do
proxecto ou prego que asina)

OUTRAS CUESTIÓNS
( Debéranse recoller cantos aspectos de interese complementen a información anterior)
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO VI
INFORME TÉCNICO-XURÍDICO SOBRE A DISPOÑIBILIDADE DOS TERREOS

CONCELLO
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DAS PERSOAS
QUE EMITEN O INFORME

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO
ORZAMENTO DO INVESTIMENTO

De acordo co esixido na Base 5.B.3.3 das reguladoras do Plan, emítese este informe técnico
xurídico para o investimento indicado, subscribindo cada un dos asinantes unicamente as súas
declaracións:
INFORME TÉCNICO
(o persoal técnico detallará os terreos necesarios para a execución do investimento, podendo xuntar para
estes efectos a documentación precisa.)

INFORME XURÍDICO
(A Secretaría do concello informará acerca de se o concello conta coa dispoñibilidade dos terreos
necesarios para a execución do investimento.)

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO VII
MEMORIA ECONÓMICA DA ALCALDÍA
ESPECÍFICA DE CADA INVESTIMENTO FINANCEIRAMENTE SOSTIBLE SOLICITADO

CONCELLO DE
DATA
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
ASINA A MEMORIA
DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO
FINANCEIRAMENTE SOSTIBLE
ORZAMENTO DO INVESTIMENTO
FINANCEIRAMENTE SOSTIBLE

De acordo co esixido na Base 5.B.3.6 das reguladoras do Plan, emítese esta Memoria
económica en relación co investimento financeiramente sostible indicado:
1.- PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
- (Previsión dos gastos de mantemento, dos posibles ingresos ou a redución de gastos que poida
xerar durante a súa vida útil, coa finalidade de acreditar que o investimento permite durante a súa
execución, mantemento e liquidación dar cumprimento aos obxectivos de estabilidade
orzamentaria, de débeda pública do concello e do período medio de pago a provedores)

- Breve descrición do gasto a realizar e da súa natureza

- Vida útil estimada

- Previsión de ingresos

- Previsión de gastos

- Conclusión relativa á acreditación de que este investimento permite o cumprimento dos
obxectivos de estabilidade orzamentaria, de débeda pública do concello e do período medio de
pago a provedores
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2.- PROXECCIÓN DOS EFECTOS ORZAMENTARIOS E ECONÓMICOS
(Proxección dos efectos orzamentarios e económicos que poderían derivarse do investimento no
horizonte temporal da súa vida útil)

Opción A) se non ten consecuencias orzamentarias ou económicas relevantes
“Sen consecuencias relevantes en canto aos seus efectos orzamentarios e
económicos para os ingresos e gastos de exercicios futuros”

Opción B) no suposto de que se considere que vai ter consecuencias orzamentarias ou
económicas relevantes:
“Na seguinte táboa detállanse as previsión dos efectos deste investimento sobre o
orzamento de ingresos, sobre o orzamento de gastos e o resultado previsible durante
os anos da súa vida útil.”

2020

2021

2022

…….

Ano final da
súa vida útil

Efectos sobre
Orzamento de ingresos (+ -)
Efectos sobre
Orzamento de gastos (+ -)
Resultado previsible (+ -)
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO VIII
INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
ESPECÍFICO DE CADA INVESTIMENTO FINANCEIRAMENTE SOSTIBLE SOLICITADO
CONCELLO DE
DATA
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
ASINA O INFORME
DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO
FINANCEIRAMENTE SOSTIBLE
ORZAMENTO DO INVESTIMENTO
FINANCEIRAMENTE SOSTIBLE
De acordo co esixido na Base 5.B.3.6 das reguladoras do Plan, emítese este informe en
relación co investimento financeiramente sostible indicado:
1.- CONSISTENCIA E SOPORTE DAS PROXECCIÓNS DA MEMORIA ECONÓMICA DA
ALCALDÍA
Breve análise da Memoria especifica da Alcaldía sobre este investimento e a súa consistencia
e fundamentación, con especial referencia ás conclusións sobre se este investimento permitirá
durante a súa execución, mantemento e liquidación dar cumprimento aos obxectivos de
estabilidade orzamentaria, de débeda pública do concello, e do período medio de pago a
provedores.
2.- ANÁLISE DA CONSIDERACIÓN DE INVESTIMENTO FINANCEIRAMENTE SOSTIBLE
(Análise sobre se o investimento solicitado reúne os requisitos para ser considerado financeiramente
sostible, indicando a partida orzamentaria de imputación)

- Competencia
municipal
- Indicación sobre se o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade
Social
- Indicación da súa imputación orzamentaria: clasificación económica, grupo de programa (un
único grupo de programa dos previstos nas Bases) e aplicación orzamentaria
- Indicación de se o investimento supera ou non os 10 millóns de euros e si supón ou non
incremento do capítulo 1 e 2 do orzamento de gastos
- Indicación da súa vida útil (non debe ser inferior a cinco anos)
- Previsión sobre o prazo de execución e xustificación
- Indicación de que consta no expediente Memoria económica da Alcaldía sobre a proxección
dos efectos orzamentarios e económicos da súa vida útil

Conclusión:
O proxecto arriba indicado, cumpre / non cumpre os requisitos para ser considerado
financeiramente sostible
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ANEXO

IX

CERTIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA OU DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DA NON DIVISIÓN EN LOTES DO INVESTIMENTO INCLUÍDO NO PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”

D. / Dna.
secretario/a do Concello de
De acordo co disposto no na Base 5.B.3.4 das Reguladoras do Plan, C E R T I F I C A :

Que a Alcaldía deste concello / a Xunta de Goberno Local, no día __/__/201
seguinte Resolución / Acordo:

, ditou / adoptou a / o

1.- Non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto/prego que se solicita incluír no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2020 cos datos que se indican:

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO
ORZAMENTO DO INVESTIMENTO

2.- Esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto/prego indicado está xustificada pola
concorrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto no artigo 99.3 da Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público (BOE núm. 272, do 9 de novembro de 2017), e quedará
debidamente xustificada no expediente de contratación: (indicar as causas técnicas, económicas,
xurídicas ou de outra natureza que motiven validamente a súa non división en lotes. No modelo
recóllense algúns dos motivos citados no dito artigo a modo de exemplo)
-A realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato
dificultaría a correcta execución do mesmo desde un punto de vista técnico
-O risco para a correcta execución do contrato procede da natureza obxecto do mesmo, ao
implicar a necesidade de coordinar a execución das diferentes prestacións, cuestión que
podería verse imposibilitada pola súa división en lotes e a execución por unha pluralidade de
contratistas diferentes.
- (…)

E para que así conste, expido a presente certificación de orde e co visto e prace da Alcaldía, en
,
de
de dous mil
.
V. pr.
A Alcaldía

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO X
INFORME DA SECRETARÍA DO CONCELLO SOBRE O INVESTIMENTO RELATIVO AO CICLO
DA AUGA

CONCELLO
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
EMITE O INFORME

DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO
ORZAMENTO DO INVESTIMENTO

De acordo co esixido na Base 5.B.3.5 das reguladoras do Plan, a Secretaría do concello emite
o seguinte informe en relación con este investimento asociado ao ciclo da auga:

Consultado o expediente correspondente, compróbase que a execución deste investimento que
se solicita incluír no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2020 non se atopa entre as obrigas a realizar pola
empresa xestora da auga no concello.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO XI
INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DO CONCELLO SOBRE O
CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS E SOBRE O NIVEL DE ENDEBEDAMENTO
DO CONCELLO CON ENTIDADES FINANCEIRAS

CONCELLO DE
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
EMITE O INFORME

1.- CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS
De acordo co esixido na Base 5.B.4.1 das reguladoras do Plan, e no marco do previsto no
artigo 53 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da lei reguladora de facendas locais (TRLFL), e na disposición adicional 14ª do Real
decreto lei 20/2011, do 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria,
tributaria e financeira para a corrección do déficit público, emítese o seguinte informe:
-

O concello adoptou o acordo de solicitude de préstamo segundo as normas de
aplicación

-

O concello ten aforro neto positivo no exercicio inmediato anterior

-

O nivel de endebedamento do concello non excede do 75% dos ingresos correntes
liquidados ou devengados, ou, e excedendo deste límite pero non superando o límite
previsto no artigo 53 do TRLRFL (110%), conta coa autorización do órgano competente
da Comunidade Autónoma de Galicia

2.- NIVEL DE ENDEBEDAMENTO DO CONCELLO CON ENTIDADES FINANCEIRAS
A- Volume total do capital vivo das operacións de
crédito vixentes a longo prazo a 31 de
decembro de 2018 (1)
B- Ingresos correntes liquidados ou devengados
no exercicio inmediatamente anterior
(A / B) - Nivel de endebedamento a longo prazo do
concello con entidades financeiras (2)

(1) Non se computarán para estes efectos a débeda con esta deputación a través de Plans provinciais de
préstamo, nin as cantidades xa amortizadas polo concello.
(2) O nivel de endebedamento debe expresarse mediante unha porcentaxe con dous decimais.

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO XII
INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DO CONCELLO COS DATOS
DAS DÉBEDAS CON ENTIDADES FINANCEIRAS A REDUCIR

CONCELLO DE
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
EMITE O INFORME

De acordo co esixido na base 5.B.4.2 das reguladoras do Plan, emítese este informe cos datos
das débedas con entidades financeiras a reducir:
(Deberá cubrirse unha táboa por cada préstamo, pero debe presentarse un único documento
Anexo XII que englobe todas as táboas e subirse na Convocatoria POS+Amortización)
Entidade financeira
Data do préstamo
Número ou código do préstamo
Código IBAN da conta bancaria asociada ao préstamo
Importe inicial do préstamo
Importe pendente do préstamo
Importe do préstamo provincial que se aplica á súa
minoración
Este préstamo está relacionado co mecanismo de pago a
provedores (Base 4.1 final)
( SI / NON )
Outros datos

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO XIII

INFORME XUSTIFICATIVO DO PAGO A PROVEDORES CON CARGO AO POS+ 2020

CONCELLO
DATA DO INFORME
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
EMITE O INFORME

De acordo co esixido na Base 9.1 das reguladoras do Plan, emítese informe xustificativo dos pagos realizados das facturas con provedores que figuraban no
Anexo III –b) da solicitude, pagadas con cargo ao financiamento do POS+ 2020, cuxa relación é a seguinte:

DATOS DAS DÉBEDAS PAGADAS QUE SE IMPUTAN AO CAPÍTULO II DO ORZAMENTO MUNICIPAL

Nº de
orde

Data
entrada
Rexistro
concello

Provedor

Importe
(IVE incluído)

Resumo do concepto
Nome

NIF

Concello

Outras AP

Total

Data do
pago

1
2
3
4
5
…
TOTAL FACTURAS CON PROVEDORES PAGADAS (CAPÍTULO II)
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DATOS DAS DÉBEDAS PAGADAS QUE SE IMPUTAN AO CAPÍTULO VI DO ORZAMENTO MUNICIPAL

Nº de
orde

Data
entrada
Rexistro
concello

Provedor

Importe
(IVE incluído)

Resumo do concepto
Nome

NIF

Concello

Outras AP

Total

Data do
pago

1
2
3
4
5
…
TOTAL FACTURAS CON PROVEDORES PAGADAS (CAPÍTULO VI)

RESUMO DAS DÉBEDAS PAGADAS QUE SE IMPUTAN AOS CAPÍTULOS II E VI DO ORZAMENTO MUNICIPAL
Concello

Importe
(IVE incluído)
Outras AP

Total

Total facturas con provedores pagadas (CAPÍTULO II)

Total facturas con provedores pagadas (CAPÍTULO VI)

TOT AL
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PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS)
“POS+ 2020”
ANEXO XIV
INFORME DA INTERVENCIÓN OU SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DO CONCELLO
XUSTIFICATIVO DOS PAGOS DE GASTOS CORRENTES REALIZADOS NO 2020

CONCELLO
DATA
NOME E CARGO DA PERSOA QUE
ASINA O INFORME
De acordo co esixido na Base 9.2 das reguladoras do Plan, emítese este informe xustificativo dos
pagos realizados e os dereitos recoñecidos por ingresos finalistas para a mesma finalidade, dos
gastos correntes directamente asociados ao funcionamento dos servizos públicos obrigatorios neste
concello segundo a lexislación vixente, referidos aos conceptos que se detallan:

SERVIZO
MUNICIPAL
OBRIGATORIO

CONCEPTO

PAGOS
REALIZADOS
2020
(A)

DEREITOS
RECOÑECIDOS POR
INGRESOS
VINCULADOS
(taxas, prezos
públicos ou outros
ingresos públicos ou
privados, excluída a
achega desta
deputación)
(B)

GASTO
REALMENTE
ASUMIDO POLO
CONCELLO
(A-B)
(Pode ser superior
ao importe
solicitado e
aprobado no Plan)

- Persoal directamente adscrito
-Bens e servizos correntes
Subministración de
auga potable

-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
- Persoal directamente adscrito
-Bens e servizos correntes

Rede de sumidoiros

-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente adscrito
-Bens e servizos correntes

Limpeza viaria

-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente adscrito

Recollida domiciliaria -Bens e servizos correntes
de lixo
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
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SERVIZO
MUNICIPAL
OBRIGATORIO

CONCEPTO

PAGOS
REALIZADOS
2020
(A)

DEREITOS
RECOÑECIDOS POR
INGRESOS
VINCULADOS
(taxas, prezos
públicos ou outros
ingresos públicos ou
privados, excluída a
achega desta
deputación)
(B)

GASTO
REALMENTE
ASUMIDO POLO
CONCELLO
(A-B)
(Pode ser superior
ao importe
solicitado e
aprobado no Plan)

Persoal directamente
adscrito
Alumeado público

-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou
outros
SUBTOTAL

Mantemento dos
accesos aos
núcleos de
poboación

(Outro servizo
obrigatorio)

(Outro servizo
obrigatorio)

Persoal directamente
adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente
adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
Persoal directamente
adscrito
-Bens e servizos correntes
-Achegas a entes
supramunicipais ou outros
SUBTOTAL
T O T A L
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13.- Aprobación do proxecto modificado da obra "Accesibilidad universal en edificios públicos
2ª fase" do Concello de Ames incluída no Plan de Acción Social (PAS) Adicional 1/2015 co
código 2015.3111.0501.0
Logo de ver que mediante Resolución da presidencia nº 38964/2017 do 1 de decembro de
2017 aprobouse o Plan de Acción Social (PAS) Adicional 1/2015, no que se incluíron investimentos
previstos no Plan complementario ao PAS 2015, aprobado por acordo plenario do 29 de xuño de 2016
no marco das súas Bases reguladoras aprobadas por acordo plenario desta deputación de 8
de outubro de 2015 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia nº 196 do 14 de outubro de 2015
Logo de ver que entre os investimentos incluídos no PAS Adicional 1/2015 inclúese a obra do
Concello de Ames denominada “Accesibilidad universal en edificios públicos 2ª fase” co código
2015.3111.0501.0
Logo de presentar o Concello de Ames un proxecto modificado da dita obra, sen variación do
seu orzamento, pero que introduce modificacións nas actuacións e nas suas partidas internas,
xunto cos informes técnicos e xurídicos favorables xustificativos da modificación, así como a
acreditación da súa aprobación polo órgano municipal competente e a conformidade do contratista
adxudicatario da obra.
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Ames denominada “Accesibilidad universal en
edificios públicos 2ª fase”, incluída no Plan de Acción Social (PAS) Adicional 1/2015, co código
2015.3111.0501.0, que foi aprobado por Resolución 38964/2017 do 1 de decembro de 2017, que non
supón unha variación económica do seu orzamento, nin varía o seu obxecto e finalidade pero presenta
cambios nas actuacións a executar e nas súas partidas internas.
Concello

Código

Denominación

Deputación
Fondos propios

Concello

Orzamento
Total

Ames

2015.3111.0501.0

Accesibilidad universal en
edificios públicos 2ª fase

104.102,84

23.897,16

128.000,00

2.- Na partida 0430/93393/76201 do vixente orzamento provincial existe crédito suficiente para o
financiamento da achega provincial a esta obra

3.- Comunicarlle ao concello de Ames a aprobación deste proxecto modificado da obra para o seu
coñecemento e efectos oportunos.
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14.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Reforma viales en Sobreira,
Gárdoma, Aquelavila, a Igresa, Ponte Boado, Casa do Monte e Fontao," do Concello de
Boimorto, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2019 co código 19.2000.0118.0
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2019, aprobadas polo Pleno desta Deputación
o día 28 de setembro de 2018 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 188 do 2 de
outubro de 2018
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación de data 26 de abril de 2019, en relación coa
Resolución da Presidencia número 19076 do 31 de maio de 2019, polo que se aprobou o Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2019
Logo de ver que no Anexo VI a este acordo figura a listaxe dos investimentos que se inclúen no
POS+ 2019, no que figura, entre outras, a obra do Concello de Boimorto denominada “Reforma
viales en Sobreira, Gárdoma, Aquelavila, a Igresa, Ponte Boado, Casa do Monte e Fontao”, co
código 19.2000.0118.0
Logo de presentar o Concello de Boimorto un proxecto modificado desta obra, que aínda non está
adxudicada, xunto cos informes técnicos favorables xustificativos da modificación, así como a
acreditación da súa aprobación polo órgano municipal competente
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Boimorto denominada “Reforma viales en
Sobreira, Gárdoma, Aquelavila, a Igresa, Ponte Boado, Casa do Monte e Fontao”, incluído no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos)
POS+ 2019, co código 19.2000.0118.0, que foi aprobada polo Pleno desta Deputación na sesión
realizada o día 26 de abril de 2019, en relación coa Resolución da Presidencia número 19076 do 31
de maio de 2019, cun orzamento de contrata de 146.989,21€, que non representa variación do seu
orzamento de contrata respecto do proxecto técnico inicial, nin varía a súa finalidade, aínda que
supón modificacións en dúas das actuacións recollidas, concretamente no lugar de Aquelavila e no
lugar de Igrexa, para evitar o solapamiento de actuacións cunha obra posteriormente presentada ao
POS+ Adicional 1/2019.
2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na partida
0430/4592/76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificar este acordo ao Concello de Boimorto para os efectos oportunos
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15.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Saneamento na
Pontella, do Cruce de Buxantes á estación de bombeo", do Concello de Cee, incluído na
segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código
2017.2001.0736.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Cee do proxecto modificado do
investimento denominado “Saneamento na Pontella, do Cruce de Buxantes á estación de bombeo”,
incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código 2017.2001.0736.0,
no que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 23 de marzo de 2018 que, en relación
coa Resolución da Presidencia número 2018/10762, do 26 de marzo de 2018, e co acordo plenario do
8 de xuño de 2017, aprobou a segunda e derradeira fase do POS+ Adicional 1/2017, no que se inclúe
este investimento que xa está adxudicado e totalmente pendente de certificar
Logo da acta de comprobación da implantación negativa, asinada o 4 de xuño de 2019 polo
representante do concello, a dirección da obra e o representante da empresa adxudicataria, na
que se constata que as características xeométricas do proxecto non se corresponden coa obra a
realizar
Logo de que o concello procedera a baleirar e limpar o colector e o pozo de bombeo, para
constatar o estado real dos mesmos, observándose que as comprobacións do topógrafo eran erróneas
debido ao estado de colmatación de sólidos e a inundación que presentaba cando se realizaron, e
que no pozo de bombeo había gran cantidade de residuos susceptibles de ocasionar atascos nos
impulsores das bombas de augas residuais
Logo de que o director da obra emitira o 14 de agosto de 2019 un informe favorable no que xustifica
a proposta da instalación de bombas trituradoras en vez das inicialmente proxectadas, cun cadro
eléctrico novo, para dar solución a estas circunstancias que non se puideron coñecer con
anterioridade á licitación do contrato por estar o pozo saturado de desfeitos, as bombas sen funcionar e
a rede anegada, e de autorizar o inicio das obras
Logo de aprobar o Concello de Cee, previo o correspondente informe favorable da secretaría e
intervención municipais, un proxecto modificado deste investimento, coa conformidade da empresa
adxudicataria, para reflectir estes cambios sen variación do seu orzamento total
Tendo en conta que este proxecto modificado require da mesma autorización que o proxecto
inicial (Axencia Galega de Infraestruturas) e que logo da segunda acta de comprobación de
implantación negativa, do 19 de agosto de 2019, motivada pola caducidade da autorización que fora
outorgada por este organismo o 2 de maio de 2017, xa consta no expediente a nova autorización
para a execución da obra emitida o 21 de agosto de 2019
Tendo en conta que o proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo Servizo de Asistencia
Técnica a Municipios desta deputación o 26 de setembro de 2019
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ Adicional 1/2017, aprobadas polo Pleno desta
deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 226,
do 29 de novembro de 2016
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De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña ACORDA: Aprobar o
proxecto modificado do investimento denominado “Saneamento na Pontella, do Cruce de Buxantes á
estación de bombeo”, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co
código 2017.2001.0736.0, que foi aprobada mediante acordo do Pleno provincial do 23 de marzo
de 2018, en relación coa Resolución da Presidencia número 2018/10762, do 26 de marzo de
2018, que está adxudicado e totalmente pendente de certificar, cos datos que se indican, sen
variación do seu orzamento total, que se aprobou polo concello coa conformidade da empresa
adxudicataria para substituír as bombas inicialmente previstas por outras trituradoras de maior
calidade, máis duradeiras e que requiren dun menor mantemento que as previstas no proxecto
inicial:

Contrata

Deputación

48.468.54

Adxudicación

48.468.54

Baixa

0,00

Saneamento na Pontella, do Cruce de
Buxantes á estación de bombeo
Concello de Cee

Concello

4.335,47

3.340,34

995,13

Código: 2017.2001.0736.0

Total

52.804,01

51.808,88

995,13

A achega provincial a esta obra financiarase con cargo á partida 0430/1604/76201 do vixente
orzamento provincial.

89 de 115

16.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Acondicionamento
de equipamentos e espazos libres públicos na Picota e en San Cosme", do Concello de
Mazaricos, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras
e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co
código 2017.2001.0749.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Mazaricos do proxecto
modificado do investimento denominado “Acondicionamento de equipamentos e espazos libres
públicos na Picota e en San Cosme”, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+
Adicional 1/2017 co código 2017.2001.0749.0, no que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 23 de marzo de 2018 que, en relación
coa Resolución da Presidencia número 2018/10762, do 26 de marzo de 2018, e co acordo plenario
do 8 de xuño de 2017, aprobou a segunda e derradeira fase do POS+ Adicional 1/2017, no que se
inclúe este investimento que xa está adxudicado e totalmente pendente de certificar
Logo de que a dirección da obra emitira o 23 de xullo de 2019 un informe, no que xustifica a
necesidade de modificación do proxecto para dar solución a circunstancias que non se puideron
coñecer con anterioridade á licitación do contrato, consistentes en esixencias da Unidade Técnica
da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional e en axustes técnicos
relativos a aspectos construtivos que xurdiron no
desenvolvemento das obras, que implican a necesidade de levar a cabo modificacións das
unidades de obra previstas no proxecto inicial
Logo de aprobar o Concello de Mazaricos un proxecto modificado deste investimento para
reflectir estes cambios sen variación do seu orzamento total, previo o correspondente informe
favorable da secretaría municipal e a audiencia ao representante da empresa adxudicataria, sen
que formulara oposición algunha á proposta de modificación
Tendo en conta que o proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo Servizo de
Asistencia Técnica a Municipios desta deputación o 26 de setembro de 2019
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2017 (aplicables ao POS+Adicional 1/2017),
aprobadas polo Pleno desta deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no
Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 226, do 29 de novembro de 2016
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña ACORDA:
Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Acondicionamento de
equipamentos e espazos libres públicos na Picota e en San Cosme”, do Concello de
Mazaricos, incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras
e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co
código 2017.2001.0749.0, que foi aprobada mediante acordo do Pleno provincial do 23 de
marzo de 2018, en relación coa Resolución da Presidencia número 2018/10762, do 26 de
marzo de 2018, que está adxudicado e totalmente pendente de certificar, cos datos que se
indican, sen variación do seu orzamento total, que se aprobou polo concello previos os
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correspondentes informes favorables e previa audiencia ao representante da empresa
adxudicataria, para dar solución ás esixencias da Unidade Técnica da Xefatura Territorial
da Coruña da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e para
realizar os axustes técnicos relativos a aspectos construtivos que xurdiron no
desenvolvemento das obras:
Contrata
Acondicionamento e espazos
libres na Picota e S. Cosme
Concello de Mazaricos
Código: 2017.2001.0749.0

Deputación
Concello
Total

Adxudicación

Baixa

44.994,21

40.494,79

4.499,42

0,00

0,00

0,00

44.994,21

40.494,79

4.499,42

A achega provincial a esta obra financiarase con cargo á partida 0430/93394/76201 do
vixente orzamento provincial.
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17.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Reforma e
adaptación do parque infantil de Bañobre", do Concello de Miño, incluído na segunda e
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código 2017.2001.0752.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Miño do proxecto
modificado do investimento denominado “Reforma e adaptación do parque infantil de Bañobre”,
incluído na segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos
de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código
2017.2001.0752.0, no que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 23 de marzo de 2018 que, en
relación coa Resolución da Presidencia número 2018/10762, do 26 de marzo de 2018, e co
acordo plenario do 8 de xuño de 2017, aprobou a segunda e derradeira fase do POS+ Adicional
1/2017, no que se inclúe este investimento que estaba financiado integramente por esta
deputación e foi adxudicado polo concello con baixa de licitación
Logo de que a dirección da obra emitira o 13 de xuño de 2019 un informe, no que
xustifica a necesidade de modificación do proxecto para aumentar unidades de obra (dous
bancos e unha fonte), que a pesar de que xa estaban previstos no proxecto, non se incluíran
nas medicións e nas valoracións das obra, así como para axustar as medicións do proxecto á
medición real da obra
Logo de presentar o Concello de Miño un proxecto modificado desta obra, con incremento
do seu orzamento que é financiado integramente polo concello, así como á vista dos
informes técnicos e xurídicos favorables xustificativos da modificación do proxecto, a
conformidade do representante da empresa adxudicataria e do redactor do proxecto inicial e
a certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente do concello
Tendo en conta que o proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo Servizo de
Asistencia Técnica a Municipios desta deputación o 26 de setembro de 2019
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2017 (aplicables ao POS+Adicional 1/2017),
aprobadas polo Pleno desta deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no
Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 226, do 29 de novembro de 2016
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, ACORDA:
Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Reforma e adaptación do
parque infantil de Bañobre”, do Concello de Miño, incluído na segunda e derradeira fase do
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ Adicional 1/2017 co código 2017.2001.0752.0, que foi aprobada mediante
acordo do Pleno provincial do 23 de marzo de 2018, en relación coa Resolución da
Presidencia número 2018/10762, do 26 de marzo de 2018, que está adxudicado e
totalmente pendente de certificar, que se aprobou polo concello previos os correspondentes
informes técnico e xurídicos favorables, coa conformidade do representante da empresa
adxudicataria e do redactor do proxecto inicial, para incluír partidas no orzamento que
estaban incluídas no proxecto (colocación de fonte e bancos) e de axustar as medicións de
obra; e tendo o proxecto modificado un incremento do seu orzamento que é asumido
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integramente polo concello de Miño tal e como se indica na seguinte táboa:
Reforma e
adaptación do
parque infantil de
Bañobre
Concello de Miño
Código:
Deputación
2017.2001.0752.0
Concello
Total

PROXECTO INICIAL
Contrata

Adxudicación

PROXECTO MODIFICADO

DIFERENZA

Contrata

Adxudicación

Adxudicación

57.617,96

42.592,53

57.617,96

42.592,53

0,00

0,00

0,00

4.959,29

3.666,02

3.666,02

57.617,96

42.592,53

62.577,25

46.258,25

3.666,02

A achega provincial a esta obra financiarase con cargo á partida 0430/1714/76201 do vixente
orzamento provincial.
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18.- Aprobación do proxecto modificado do investimento denominado "Asfaltado en Liñares,
Castiñeira, ampliación de párking público e rede de saneamento en Grandal", do Concello de
Vilarmaior, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 2018.2000.0325.0
Logo de ver o expediente relativo á aprobación polo Concello de Vilarmaior do proxecto modificado
do investimento denominado “Asfaltado en Liñares, Castiñeira, ampliación de párking público e
rede de saneamento en Grandal”, do Concello de Vilarmaior, incluído no Plan provincial de
cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+
2018 co código 2018.2000.0325.0, no que se acreditan os seguintes
ANTECEDENTES
Logo de ver o acordo do Pleno desta deputación do 16 de maio de 2018, en relación coa
Resolución da Presidencia número 2018/21270, do 14 de xuño de 2018, que aprobou o
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
concellos) POS+ 2018, no que se inclúe este investimento que xa está adxudicado e totalmente
pendente de certificar
Logo de aprobar o Concello de Vilarmaior, previos os correspondentes informes favorables e
coa conformidade do representante da empresa adxudicataria, un proxecto modificado deste
investimento que mantén o mesmo orzamento total que o proxecto inicial aprobado, pero que
supón con respecto deste un cambio do trazado da rede de saneamento inicialmente prevista,
dado que o trazado do proxecto inicial esixía movementos de terras na proximidade das
cimentacións dunha edificación auxiliar a unha vivenda que podía ver comprometida a súa
estabilidade
Tendo en conta que o proxecto modificado foi supervisado favorablemente polo Servizo de
Asistencia Técnica a Municipios desta deputación o 25 de setembro de 2019
FUNDAMENTOS DE DEREITO
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2018, aprobadas polo Pleno desta deputación o 29
de setembro de 2017 e publicadas no BOP número 188, do 3 de outubro de 2017
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA:
Aprobar o proxecto modificado do investimento denominado “Asfaltado en Liñares, Castiñeira,
ampliación de párking público e rede de saneamento en Grandal”, do Concello de Vilarmaior,
incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) POS+ 2018 co código 2018.2000.0325.0, que foi aprobado mediante
o acordo plenario desta deputación do 16 de maio de 2018 en relación coa Resolución da
Presidencia número 2018/21270, do 14 de xuño de 2018, co código 2018.2000.0325.0, cos
datos que se indican a continuación, que está adxudicado e totalmente pendente de certificar,
que se aprobou polo concello previos os correspondentes informes favorables e coa
conformidade da empresa adxudicataria, para cambiar o trazado da rede de saneamento
inicialmente prevista, sen variar o seu orzamento total:
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Contrata
Asfaltado en Liñares, Castiñeira,
ampliación de párking público e rede de
saneamento en Grandal Concello de
Vilarmaior
Código: 2018.2000.0325.0

Deputación
Concello
Total

Adxudicación

Baixa

49.028,09

38.720,00

10.308,09

0,00

0,00

0,00

49.028,09

37.720,00

10.308,09

O financiamento da achega provincial a este investimento farase efectivo con cargo á
partida orzamentaria 0430/1536/76201 do vixente orzamento provincial.
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19.- Aprobación do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación da
Coruña e o Concello de Oroso polo que se instrumenta unha subvención
nominativa para o cofinanciamento do "Acondicionamento de senda peonil de Oroso
Pequeno ao Parque Fluvial do río Carboeiro"

1º Excepcionar para o presente convenio o cumprimento dos principios de concurrencia,
publicidade, igualdade e non discriminación, dada a existencia de causas excepcionais que
xustifican a concesión da subvención nominativa, por entender que se dan razóns
suficientes de interese público no outorgamento da subvención. Estos principios se
encontran recollidos nos artígos 22.2 da lei xeral de subvencións e 65 a 67 do seu
regulamento. Coa motivación incorporada no presente parágrafo queda solventada a nota
de reparos emitida pola Intervención da Deputación no seu informe.

2º.- Aprecianse no presente expediente razóns de interese público, que dificultan a
convocatoria de concorrencia competitiva.
A actividade subvencionada ao CONCELLO DE OROSO , relativa ao proxecto
“ACONDICIONAMENTO DE SENDA PEONIL DE OROSO PEQUENO AO PARQUE
FLUVIAL DO RÍO CARBOEIRO” busca acondicionar un tramo de servizo ao Camiño Inglés,
unha das rutas históricas recoñecidas como Camiño de Santiago O tramo obxecto deste
proxecto, é utilizado polos peregrinos na entrada ao núcleo de Sigueiro, non existindo como
elemento de comunicación continuo e "delimitado", senón que os peregrinos camiñan pola
borde da rúa ou estrada, nalgúns sitios ocupando parte da calzada por non existir espazo
libre, cos problemas de seguridade que iso implica. O proxecto ten por obxecto acondicionar
un tramo na entrada ao núcleo de Sigüeiro, dándolle un tratamento uniforme no seu
percorrido.

3º Aprobar o texto do convenio interadministrativo de cooperación a subscribir entre a
Excma. Deputación Provincial da Coruña e CONCELLO DE OROSO con CIF P1506100E,
para financiar o" ACONDICIONAMENTO DE SENDA PEONIL DE OROSO PEQUENO AO
PARQUE FLUVIAL DO RÍO CARBOEIRO ” cun orzamento de 204.501,42 €

4º A subvención provincial prevista no convenio ascende a un total de 163.601,14 euros, o
que supón porcentaxe de financiamento do 80,00 %.

5º A subvención poderá facerse efectiva, de acordo coas previsións e requisitos fixados no
convenio con cargo á partida orzamentaria 0510/4322/76201, onde existe crédito no
exercicio 2019.
6º.- Facultar ao sr D. Xosé Regueira Varela, en representación da Deputación da Coruña en
virtude da R.P. 2019/24475 de 16/07/2019, para a firma do convenio.

O texto íntegro do convenio é o
seguinte:
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN ENTRE A EXCMA.
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE OROSO POLO QUE SE
INSTRUMENTA UNHA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA O COFINANCIAMENTO DAS
OBRAS DO"ACONDICIONAMENTO DE SENDA PEONIL DE OROSO PEQUENO AO
PARQUE FLUVIAL DO RÍO CARBOEIRO"

Na Coruña, a __ de ____________ de 201_

REUNIDOS

Dunha parte, D. ________________________, Deputado de _______________________ da
Excma. Deputación da Coruña, en virtude das resolucións da presidencia número
______________ e ____________ polas que se lle delega a competencia para asinar
convenios da súa área, e reunidos en presenza do Secretario Provincial.

E doutra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente do Concello de OROSO

Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos,
estanlles atribuídas
MANIFESTAN
Son competencias propias da Deputación Provincial de A Coruña, en virtude do establecido no
artigo 36 Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local, a asistencia e cooperación
xurídica, económica e técnica aos Municipios, especialmente os de menor capacidade
económica e de xestión.
A este efectos, a Deputación asegura o acceso da poboación da Provincia ao conxunto dos
servizos mínimos de competencia municipal e á maior eficacia e economía na prestación
destes mediante fórmulas de asistencia e cooperación municipal. Con esta finalidade, a
Deputación poderá outorgar subvencións e axudas con cargo aos seus recursos propios para
a realización e o mantemento de obras e servizos municipais, que se instrumentarán a través
de plans especiais ou outros instrumentos específicos.
Así mesmo, o Municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas
competencias, pode promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos no artigo
25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local
O Municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do
Estado e das Comunidades Autónomas, entre outras, as seguintes materias: d) Infraestrutura
viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
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Neste sentido, o Concello de OROSO considera de primeira necesidade as actuacións sobre,
o "ACONDICIONAMENTO DE SENDA PEONIL DE OROSO PEQUENO AO PARQUE
FLUVIAL DO RÍO CARBOEIRO":

O Camiño Inglés é unha das rutas históricas recoñecidas como Camiño de Santiago. As
peregrinacións históricas que elexían este intinerario chegaban á costa galega a través de
Ferrol e A Coruña, sendo o punto de partida das dúas alternativas desta ruta terrestre.
O tramo obxecto deste proxecto, aínda que non é estrictamente parte do Camiño Inglés oficial
pero serve como obra de servizo ao mesmo, encauzando o fluxo de peregrinos hacia o núcleo
de Sigüeiro. Este tramo obxecto das obras non existe como elemento de comunicación
continuo e "delimitado", senón que os peregrinos camiñan pola borde da rúa ou estrada,
nalgúns sitios ocupando parte da calzada por non existir espazo libre, cos problemas de
seguridade que iso implica.
Con tal motivo e dada a necesidade imperiosa das actuación preténdese por parte do Concello
realizar a ACONDICIONAMENTO DE SENDA PEONIL DE OROSO PEQUENO AO PARQUE
FLUVIAL DO RÍO CARBOEIRO , motivadas principalmente por razón de interese público,
social e económico.

Dado o interese coincidente da Deputación e do Concello de OROSO ambas as dúas partes

ACORDAN
Formalizar o presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN conforme
ás seguintes cláusulas:

I.- OBXECTO
1- O presente convenio interadministrativo de cooperación ten por obxecto a fixación das
bases de outorgamento dunha subvención nominativa por esta Deputación a prol do Concello
de OROSO, con CIF P1506100E, fixando as condicións que se impoñen por esta
administración concedente e os compromisos asumidos pola entidade beneficiaria, para o
financiamento das obras da ACONDICIONAMENTO DE SENDA PEONIL DE OROSO
PEQUENO AO PARQUE FLUVIAL DO RÍO CARBOEIRO,
2.- A Deputación achega ao expediente exemplar do proxecto, sendo os Servizos Técnicos da
Deputación os autores da redacción do mesmo. A entidade beneficiaria achega aprobación do
mesmo así como certificación de que conta con todas as autorizacións administrativas
preceptivas e coa dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras.
3- A obra está perfectamente definida nos planos de conxunto e de detalle e en todos os
documentos que incorpora o proxecto, tal e como esixe o artigo 233 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febreiro de 2014, coa manifestación expresa de obra completa realizada polo seu redactor
ou fase susceptible de utilización ou aproveitamento separado. Xa que logo, unha vez
rematada e dentro do período de vixencia do convenio, a entidade beneficiaria, comprométese
a destinala a uso público para o cal está prevista.
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II.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS.
O orzamento total da execución das obras.

Demolicións e actuacións previas............................................. 4.568,62
Movementos de terras.............................................................. 7.482,60
Firmes e pavimentos.............................................................. 95.495,98
Xardiñaría..................................................................................7.034,63
Varios......................................................................................24.307,19
Seguridade e saúde....................................................................1.373,22
Control de calidade........................................................................371,84
Xestión de residuos....................................................................1.390,66
TOTAL EXECUCIÓN MATERIAL..............................................142.024,74
Gastos xerais 13%...................................................................18..463,22
Beneficio industrial 6%.................................................................8.521,48
Imposto sobre o valor engadido (21%)................................................ 35.491,98

Presuposto de execución por contrata... ... 204.501,42

III.- FINANCIAMENTO PROVINCIAL E OUTROS INGRESOS QUE SE OBTEÑAN OU
ACHEGEN PARA A MESMA FINALIDADE.
1. A Deputación da Coruña financiará o orzamento das obras, tal como se define na cláusula
anterior, cunha achega máxima de 163.601,14 euros o que representa unha porcentaxe de
80,0000%. A contía restante, ata conseguir o importe total do orzamento da contrata, estará
financiada con cargo a recursos propios ou alleos do Concello, sempre e cando acredite a
entidade beneficiaria que consignou crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.
2. No caso de que a gasto xustificado non acadase o importe total previsto na cláusula
segunda, a Deputación só achegará o importe que represente o 80,000 % da cantidade
efectivamente xustificada. Agora ben, se coa cantidade efectivamente xustificada non se
conseguira rematar a obra e entregala ao uso público previsto, entenderase que a finalidade
básica da subvención non foi cumprida e perderase o dereito ao seu cobramento.
3. A Deputación provincial financiará exclusivamente os gastos derivados do contrato de
execución das obras e, xa que logo, non serán subvencionables os gastos de redacción de
proxectos, tributos percibidos pola obtención de licenzas, honorarios por dirección das
obras, coordinación de seguridade e saúde, control de calidade, etc.
Tampouco se financiarán os incrementos de gasto derivados de modificados, reformados ou
liquidacións da obra.
4. O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo á aplicación orzamentaria
0510/4322/76201, na que a Intervención provincial ten certificado que existe crédito dabondo.
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Para a anualidade corrente existe crédito dabondo polo importe indicado, tal como consta no
certificado de existencia de crédito emitido pola Intervención provincial. Con respecto ás
anualidades futuras, advírtese á entidade beneficiaria de que o compromiso de gasto queda
condicionado a efectiva aprobación do Orzamento para dito ano e a que existe no mesmo
dotación orzamentaria axeitada e suficiente para afrontar o gasto, así como ao cumprimento
dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria.
5. A subvención da Deputación é compatíbel coa percepción doutras subvencións ou axudas,
públicas ou privadas, que a entidade beneficiaria obteña para a mesma finalidade, sempre que
o seu importe, xuntamente co da subvención provincial, non supere en ningún caso o importe
total do gasto efectivamente xustificado.
6. No caso de que a concorrencia de axudas ou subvencións supere importe do gasto
efectivamente xustificado, minorarase a achega provincial no importe necesario para darlle
estrito cumprimento ao apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN E EXECUCIÓN .
1. Na condición de promotor, corresponderalle á a entidade beneficiaria o outorgamento do
contrato de execución das obras descritas no proxecto ao que fai referencia a cláusula
primeira.
2. No procedemento de contratación, a entidade beneficiaria axustará toda a súa actuación ao
disposto na lexislación de contratos do sector público, ben mediante o procedemento aberto
ou procedemento aberto simplificado.
3.- Deberá utilizar os pregos-tipo de contratación da Deputación e non poderá recoller o
concepto de “melloras”.
4.- No caso de que a entidade beneficiaria tramite e aprobe algunha MODIFICACIÓN do
proxecto inicialmente aprobado, así como do contrato adxudicado, deberá remitir á
Deputación, con anterioridade á aprobación do mesmo polo órgano competente, un exemplar
do Proxecto modificado, achegando co mesmo os informes emitidos, para a súa supervisión
polos Servizos Técnicos Provinciais. Posteriormente, se achegará a certificación do
correspondente acordo.

V.- PUBLICIDADE DO FINANCIAMENTO PROVINCIAL.
1.Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, a entidade beneficiaria
estará obrigada a colocar un cartel que sexa visible alomenos a unha distancia de 25
metros no que, sen prexuízo doutras indicacións, figure o anagrama da Deputación e o
importe da subvención concedida.
2. Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe
constancia da data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto estará
redactado en galego.
3. Asemade, a entidade beneficiaria deberá cumprir coas obrigas de información que lle impón
a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso a información pública e bo
goberno, dándolle publicidade a este convenio no Portal de Transparencia da súa páxina web.

VI.-A XUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR A ACHEGA PROVINCIAL.
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1. Coa posibilidade prevista nas Bases 57ª y 58ª das de execución do Orzamento para o ano
2019, ata o 40 por cento da achega da Deputación ten carácter prepagable, de xeito que se
procederá a expedir un primeiro pagamento a prol da a entidade beneficiaria pola contía
resultante de aplicar dita porcentaxe sobre o importe de adxudicación da obra, unha vez que
se achegue ao expediente a seguinte documentación (só admisible por medios electrónicos a
través do aplicativo SUBTEL):
- Certificación do acordo de adxudicación do contrato de obras, na que figuren polo menos os
seguintes datos: empresa adxudicataria, importe do contrato e prazo de execución
- Acta de reformulo da obra, asinada pola súa dirección, polo/a contratista e no seu caso, polo
funcionario técnico designado pola Deputación.
- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o
disposto na cláusula OITAVA.
- Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das axudas e outros
ingresos afectados a mesma finalidade ou obxecto desta subvención.
- Acreditación da colocación do cartel informativo ao que se refire a cláusula QUINTA,
mediante remisión de fotografía debidamente dilixenciada pola dirección da obra.

2. Rematada completamente a obra, procederase ao abono do 60 por cento restante, unha
vez que se presente ou conste na Deputación provincial a seguinte documentación:

- Certificacións, acta de recepción e fotografía da obra realizada, que debe ser dilixenciada pola
dirección técnica. Ao acto de Recepción da Obra deberá acudir un técnico designado pola
Deputación, quen asinará tamén a correspondente Acta.
- Certificación do acordo de aprobación das certificacións de obra e do recoñecemento da obriga,
expedida polo órgano competente.
- Acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, segundo o
disposto na cláusula OITAVA.
- Certificación expedida polo órgano responsable da contabilidade das axudas e outros ingresos
afectados a mesma finalidade ou obxecto desta subvención.
- Acreditación do cumprimento das obrigas de publicidade previstas na cláusula QUINTA
(mediante a presentación de fotografías dilixenciadas no reverso).
- Certificación do acordo da incorporación do ben ao inventario de bens da a entidade beneficiaria,
facendo constar nos correspondentes asentos que o ben queda afectado á finalidade pública
para a que foi concedida a subvención alomenos durante un prazo de cinco anos.
- Deberá acreditar o pago efectivo aos terceiros do importe aboado co primeiro pago prepagable

3. O aboamento da contía restante da subvención materializarase mediante ingreso na conta
da entidade financeira indicada pola entidade beneficiaria na documentación achegada. E se
tiveran transcorrido máis de catro meses dende a axeitada e correcta xustificación dos
compromisos adquiridos sen que tivera cobrado o importe que lle corresponda, a entidade
beneficiaria terá dereito ao abono dos xuros de demora, ao tipo de xuro legal, que se perciba,
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dende a finalización do prazo de catro meses ata o momento no que se faga efectivo o
pagamento.
4.Deberá acreditar ter aboado aos terceiros o importe xustificado do 60% no prazo máximo
dun mes dende a recepción dos fondos que constitúen o segundo pagamento. Esta obriga
será comprobada pola Deputación, no seu caso, no procedemento de control financeiro que se
poida instruír para tal efecto, sen que se teña que presentar documentación adicional
ningunha no expediente de xestión e pagamento da subvención.

VII.- TERMO PARA O REMATE DAS OBRAS E PRAZO DE XUSTIFICACIÓN.
1. As obras que son obxecto de financiamento provincial, tal y como están descritas no
proxecto técnico indicado na cláusula primeira, deberán estar rematadas e presentada a
documentación xustificativa indicada na cláusula VI no prazo indicado na cláusula XIII.
2. De conformidade co disposto no artigo 70.3 do Regulamento da Lei de subvencións (Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo), transcorrido este prazo sen que se teña recibido
xustificación ningunha, a Unidade xestora remitiralle un requirimento á entidade beneficiaria
para que a presente no prazo improrrogable de quince días.
3.A falla de xustificación da subvención neste prazo excepcional implicará a perda da
subvencións e demais responsabilidades previstas neste convenio e na lexislación aplicábel
ao respecto, tal e como se indica na cláusula XIII. Aínda así, a presentación da xustificación
neste prazo adicional non eximirá á a entidade beneficiaria da sanción que, de conformidade
co disposto na Lei de subvencións e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable, lle poida corresponder.

VIII.- CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E COA SEGURIDADE SOCIAL E A
SÚA ACREDITACIÓN.
1. A entidade beneficiaria deberá estar ao día, con carácter previo á sinatura deste convenio, e
logo, con carácter previo ao pago da subvención, no cumprimento das obrigas tributarias coa
Administración do Estado, coa Comunidade autónoma, coa Deputación Provincial da Coruña,
e coa Seguridade Social. A entidade beneficiaria autoriza á Deputación a que obteña
telemáticamente os correspondentes certificados.
2. A acreditación do cumprimento de ditas obrigas poderá realizarse mediante declaración
responsábel expedida polo órgano competente, mediante a presentación dos correspondentes
certificado ou ben autorizando á Deputación a que obteña telematicamente os
correspondentes certificados.
3. A acreditación do cumprimento das obrigas tributarias coa Deputación Provincial
determinarase de oficio por ésta.

IX.- DESTINO E MANEXO DOS FONDOS RECIBIDOS.
1. A entidade beneficiaria destinará os fondos recibidos ao pagamento dos xustificantes de
gasto presentados.
2. Co fin de garantir un axeitado control da aplicación dos fondos, o pagamento deberá quedar
acreditado documentalmente mediante a utilización de transferencia bancaria, tarxeta de
débito ou crédito, cheque nominativo ou calquera outro medio que deixe constancia da data de
pago e da identidade do perceptor.
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X.- CONTROL FINANCEIRO DA DEPUTACIÓN E DOS ÓRGANOS DE CONTROL
EXTERNO.
1. Consonte ao disposto nos artigos 44 e seguintes da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral
de subvencións, e nos artigos 41 e seguintes da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións
de Galicia, a entidade beneficiaria poderá ser escollida pola Intervención provincial para a
realización dun control financeiro sobre a subvención pagada, co fin de acreditar a efectiva
aplicación dos fondos á finalidade para a que foron concedidos, o correcto financiamento da
actividade e o cumprimento de tódalas demais obrigas formais e materiais que lle impón o
presente convenio de cooperación.
2. Asemade, de acordo co previsto na Lei 6/1985, de 24 de xuño, do Consello de Contas de
Galicia, á entidade beneficiaria queda sometida aos procedementos de fiscalización que leven
a cabo o Consello de Contas de Galicia ou, no seu caso, segundo o previsto na Lei orgánica
2/1982, de 12 de maio, aos procedementos de axuizamento contábel que poida incoar o
Tribunal de Contas, e a calquera outro órgano de control, nacional ou europeo.

XI.- REINTEGRO, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
1. O incumprimento dalgunha das cláusulas previstas no presente convenio de cooperación
poderá implicar a obriga de reintegro parcial ou total dos fondos recibidos, así como ao pago
dos xuros de demora que se perciban dende o día no que se realizou o pagamento ata o
momento no que se acorde a procedencia do reintegro. O procedemento de reintegro
iniciarase de oficio e na súa tramitación seguirase o disposto nos artigos 41 e seguintes da Lei
38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións e nos artigos 91 e seguintes do seu
Regulamento (R.D. 887/2006, do 21 de xullo), dándolle en todo caso audiencia ao interesado.
2. Sen prexuízo do anterior, dito incumprimento tamén poderá ser constitutivo dalgunha das
infraccións tipificadas na Lei 38/2003, de 17 de novembro, ou na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, séndolle de aplicación o cadro de sancións previstos nas normas
citadas e na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte aplicable.
3. Para os supostos de retraso na realización das obras ou retraso na presentación da
xustificación se estará ao disposto na ordenanza provincial de desenvolvemento que resulte
aplicable.
4. Se o retraso se produce no pago ao adxudicatario ou terceiros que teñan realizado o
obxecto do convenio, se liquidará o xuro legal do diñeiro polo período que medie entre o prazo
indicado na cláusula VI.3 e a data do pago efectivo ao terceiro.
XII.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. No cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, e demais
normativa de desenvolvemento, os datos da subvención concedida e a identificación da
entidade beneficiaria serán remitidas á Intervención xeral do Estado, para que sexan
incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións, coa exclusiva finalidade prevista en
dito precepto. e co debido respecto á protección dos datos de carácter persoal, segundo o
previsto na Lei orgánica 3/2018 de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía
dos dereitos dixitais.
2. Asemade, no cumprimento do disposto no artigo 16.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia, a Deputación remitiralle a mesma información á Consellería de
Economía y Facenda, co fin de que a incorpore ao Rexistro público de axudas, subvencións e
convenios da Comunidade autónoma de Galicia.
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3. Segundo o previsto no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións,
a concesión da subvención ao Concello será publicada no Boletín Oficial da Provincia da
Coruña e na páxina web www.dacoruna.gal
4. Un exemplar deste convenio, debidamente asinado, será incorporado ao Rexistro de
convenios que depende do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación.

XIII.- VIXENCIA DO CONVENIO, PRÓRROGA OU MODIFICACIÓN.
1. O presente convenio iniciará a súa vixencia o día da súa sinatura e rematará o 30 de xuño
do 2020, prorrogable por causas xustificadas.
2. Para o caso de que a entidade beneficiaria non poida ter rematadas as obras e presentada
a xustificación antes do 30 de maio de 2020, deberá solicitar a PRÓRROGA do prazo inicial,
achegando coa solicitude un novo programa de traballo asinado pola dirección de obra, co fin
de que a Deputación poida acreditar a existencia de crédito adecuado e suficiente para o pago
do segundo prazo pola contía do 60 % do importe correctamente xustificado. Acreditada esta
circunstancia, a Deputación poderá conceder a prórroga solicitada, que en ningún caso
poderá exceder do 30 de abril do 2021, todo iso, igualmente condicionado á existencia de
crédito axeitado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes e ao cumprimento
dos obxectivos da Lei de estabilidade orzamentaria. A esta data, o convenio quedará
definitivamente extinguido, de xeito que a entidade beneficiaria perderá o dereito ao cobro do
importe correspondente á contía non xustificada a dita data.
De acordo co establecido na cláusula VII do presente convenio, unha vez finalizado o prazo de
vixencia ou no seu caso, o das prórrogas efectivamente solicitadas en prazo, sen que se
presentase a xustificación, a unidade xestora requirira a entidade beneficiaria para que
presente a documentación no prazo improrrogable de 15 días. De non presentarse no
devandito prazo, o convenio quedará definitivamente extinguido, comportará a perda do
dereito ao cobramento da subvención e implicará a iniciación do expediente de reintegro, no
seu caso, do anticipo percibido máis os correspondentes xuros de mora.
3. Tamén, por acordo expreso de ambas as dúas partes e previos os informes da Unidade
Xestora, do servizo de Patrimonio e Contratación, da Secretaría e da Intervención da
Deputación, o convenio poderá ser obxecto de modificación. En ningún caso, se poderá
modificar o convenio variando substancialmente o obxecto da subvención concedida e prevista
nominativamente por acordo plenario.
XIV.- NATUREZA, INTERPRETACIÓN E XURISDICCIÓN COMPETENTE.
1. O presente convenio ten natureza administrativa e para resolver as dúbidas que xurdan na
interpretación das súas cláusulas aplicaranse as disposicións contidas na Lei 38/2003, de 18
de novembro, xeral de Subvencións, e na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de
Galicia. Supletoriamente aplicarase a lexislación de contratos do sector público.
2. Para o seguimento coordinado da execución do presente convenio crearase unha comisión
de seguimento formada por dous representantes de cada unha das institucións nomeados
polo Presidente da Deputación e o polo Concello respectivamente.
3. Corresponderalle aos órganos da xurisdición contencioso-administrativa, segundo a
distribución de competencias prevista na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora de dita
xurisdición, o coñecemento das cuestións litixiosas que poidan xurdir como consecuencia do
presente convenio.
4. Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo Pleno da Corporación Provincial
en sesión celebrada o _________
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E en proba de conformidade, asinan por cuadruplicado exemplar o presente convenio, no
lugar e data indicados no encabezamento.
O PRESIDENTE, P.D.

O ALCALDE -PRESIDENTE DO
CONCELLO DE OROSO

O DEPUTADO DE

Asdo.:

Asdo.
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20.- Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de
pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de setembro de 2019 e relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
entre o 1 e o 30 de setembro de 2019.
PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a provedores
calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na Deputación
Provincial da Coruña, no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña e
na Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña do mes de setembro de 2019.
SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as facturas
pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial Contraincendios
e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña no
período comprendido entre o 1 e o 30 de setembro de 2019.
TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda,
acórdase a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da Coruña.
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21.- Aprobación da toma de coñecemento do informe sobre o estado de
execución orzamentaria correspondente a agosto de 2019 e proxección a 31/12/2019.

1.- Tomar coñecemento da información sobre a xestión orzamentaria a 31 de agosto de
2019, que formula a Sección I do Servizo de Orzamentos e Asistencia Económica a
Concellos, adscrito á Intervención provincial.
2.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das
normas de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e de adoptar as
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
3.- Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un Plan
económico-financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o exercicio 2019
xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das normas de aplicación,
salvo circunstancias sobrevindas e imprevisibles que excedesen do Fondo de Continxencia
dotado para o exercicio.
4.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e gastos
previstos e formular, cando cumpra, as propostas correspondentes que aseguren en todo
momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa vixente.
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22.- Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 4/2019 de
aprobación polo Pleno.

1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito núm. 4/2019 de
competencia do Pleno que se tramita dentro del vixente orzamento xeral por un
importe 12.972.042,23 euros e que ofrece o seguite resumo:

A. NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO
A.1) Aumentos (necesidades de
financiamento):
CE. Créditos
extraordinarios:

A.2) Baixas (fontes de financiamento):

105.035,20

Remanente de
Tesourería:

12.154.132,43

SC. Suplementos de
crédito:

12.867.007,03

Baixas por anulación:

817.909,80

Total aumentos:

12.972.042,23

Total financiamento:

12.972.042,23

B) RESUMOS POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

B.1 Resumo por capítulos do Estado de Gastos

Capítulo

Altas

B.2 Resumo por capítulos do Estado de Ingresos

Baixas

1. Gastos de persoal

115.953,73

0,00

2. Gastos correntes

164.482,50

580.000,00

0,00

0,00

3. Gastos financeiros

4. Trans. correntes

2.812.095,40

74.114,37

5. Fondo continx. e o.
i.

0,00

0,00

6. Investimentos reais

650.000,00

0,00

7. Trans. de capital

9.229.510,60

163.795,43

Capítulo

Altas

1. Impostos directos

0,00

2. Impostos indirectos

0,00

3. Taxas e outros
ingresos

0,00

4. Transferencias
correntes

0,00

5. Ingresos patrimoniais

0,00

6. Enaxenación
investimentos reais

0,00

0,00

7. Transferencias de
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capital

8. Activos
financeiros

9. Pasivos
financeiros
TOTAL:

0,00

0,00

8. Act. Finan. (Reman.

0,00

0,00

9. Pasivos financeiros

12.972.042,23

817.909,80

12.154.132,43

Tesourería)

0,00

TOTAL:

12.154.132,43

2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a
publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de
reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do
citado RD 500/90.
Se transcorrido o dito prazo non se formulasen reclamacións, o expediente
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo.
No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para
resolvelas.
3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da
Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o estabelecido
no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril, e os artigos 169 e 177
do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia a Consellería de Economía e
Facenda da Xunta de Galicia e a Delegación do Ministerio de Economía, en
cumprimento do disposto nos artigos
20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, e os artigos 169.4 e 177.2 do
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
4.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco
das normas de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira e adoptar as
actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.
5.- Se as obrigacións efectivamente recoñecidas ao finalizar o exercicio 2019
exceden do límite establecido na regra de gasto no Plan económico-financeiro 20182019 deberán levarse a cabo as actuacións descritas nos artigos 21 a 23 da Lei
orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, nos prazos,
condicións e polo procedemento establecido neles. Coidamos que tendo en conta a
resposta do Ministerio de Facenda e Función Pública a unha consulta sobre un posible
incumprimento desta regra posta de manifesto nunha avaliación trimestral e o
sinalado na páxina 1 do manual da aplicación PEFEL2 para a elaboración e remisión do
plan económico financeiro publicada por ese Ministerio neste mes, non haberá que
adoptar medidas correctoras xa que o incumprimento ven explicado pola utilización
de remanente de tesourería para financiar as incorporacións de remanentes de crédito
e outras modificacións orzamentarias que non teñen carácter estrutural nin se teñen que
reproducir no futuro.
6.- Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e
gastos previstos e formular, cando proceda, as propostas correspondentes que
aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade orzamentaria
e sustentabilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa
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vixente.
7.- No que atinxe á dotación económica prevista neste expediente de modificación de
créditos para subvencións nominativas, que non xera ningún dereito cara ós potenciais
beneficiarios, resaltar que a xustificación da presenza de causas excepcionais e de interese
público resulta extemporánea neste intre, segundo mostra a práctica habitual desta
institución nas últimas décadas; deixando tamén constancia de que en ningún caso se
dará trámite a expediente algún que incumpra as prescricións legais, recordando neste
senso ás unidades xestoras, e ós órganos de ditame e resolutorios do procedemento,
que en ningún caso se asignará recurso algún a través de convenio administrativo que non
incorpore a debida xustificación da excepcionalidade, interese público, que non permitan
a aplicación dos principios de concorrencia, igualdade e non discriminación, tal e como
informa a Intervención Xeral, que reitera a necesidade de facelo na tramitación
administrativa posterior do expediente, e, en todo caso, previamente á firma do convenio
de achega provincial á obra ou á actividade de que se trate.
A maior abundamento, é de salientar a posibilidade de asignación de fondos provinciais con
carácter excepcional, tal e como sinala o Informe de Asesoría Xurídica desta institución (nº
45/2018, sobre "Cuestións relativas ó procedemento de concesión de subvencións
nominativas", de 23 de marzo), cando se xustifique no expediente administrativo a tramitar.

110 de 115

23.- Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da taxa
por prestación de servizos tributarios

1.- Aprobar a modificación da ordenanza fiscal Nº 5 REGULADORA DA TAXA POR
PRESTACIÓN DE SERVIZOS TRIBUTARIOS: artigo 5, coa seguinte redacción:
ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS
TRIBUTARIOS
Artigo 5.- Base impoñible.
A base impoñible estará constituída polos seguintes conceptos:
1) A recadación líquida obtida en período voluntario durante o exercicio que se vai liquidar;
entendendo como tal o resultado de diminuír, dos ingresos brutos recadados, o importe das
devolucións de ingresos indebidos formalizadas, acordadas durante o exercicio.
A efectos da cuantificación da cota tributaria prevista no artigo 6 a), para a determinación do
importe dos ingresos brutos recadados fíxase un importe máximo de 60.000,00 euros por cada
recibo, liquidación ou autoliquidación.
2) O importe das recargas do período executivo recadados no exercicio.
2.- O acordo que ao respecto se adopte, expoñerase ao público, no taboleiro de anuncios
desta Deputación, durante o prazo de 30 días, para que os interesados poidan examinar o
expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, en todo caso os
anuncios de exposición ao público publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e nun diario
dos de maior difusión da provincia segundo establecen os artigos 49.b da Lei 7/85, de 2 de
abril, de bases de réxime local e o artigo 17 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Unha vez aprobada definitivamente, publicación íntegra do acordo e da modificación da
ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da taxa por prestación de servizos tributarios.
3.- Entrada en vigor:
a) Se non se producisen reclamacións contra esta, de conformidade co sinalado no art. 17.4
do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2020.
b) Se se producisen reclamacións, unha vez que se resolvan estas, a Corporación adoptará o
acordo definitivo que proceda, aprobando a redacción definitiva da ordenanza así como a data
a partir da cal rexerá esta, tras a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia segundo o
previsto no art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo.
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica relativa á xunta de portavoces da
Deputación Provincial da Coruña
O regulamento orgánico da Deputación Provincial da Coruña recolle no seu artigo 28 o
seguinte texto que reproducimos de xeito literal:
Artigo 28
1.
A Xunta de Portavoces está constituída, baixo a presidencia do/a presidente/a da
Deputación, por todas a persoas portavoces dos grupos políticos.
2. Son funcións da Xunta de Portavoces:
a)
Acceder ás informacións que a Presidencia lle proporcione para difundila entre os
membros do seu grupo.
b)
Canalizar as peticións dos grupos en relación co seu funcionamento e coa súa
participación nos debates corporativos.
c) Consensuar o réxime dos debates en sesións determinadas.
d) Cantas outras considerar oportuno atribuírlle a Presidencia.
3. A Xunta de Portavoces terá sempre carácter deliberante.
4.
A Xunta de Portavoces reunirase cando sexa convocada pola Presidencia do Pleno,
por decisión propia ou tras a solicitude motivada dun terzo dos grupos provinciais que
integran a corporación. Neste último caso, a Presidencia deberá convocala no prazo
máximo de cinco días hábiles desde a solicitude e propor a orde do día.
Entendemos como necesaria a convocatoria da Xunta de Portavoces por ser este un
órgano que facilita a todos os grupos os seguimento do Pleno e a orde no asuntos, ao
ser o lugar onde se coñecen os textos presentados como moción e as emendas que destas
podan derivarse.
Dito órgano funcionou no mandato anterior con réxime ordinario, sendo convocado 48 horas
antes da celebración do Pleno.
Por todo isto, os grupos propoñentes solicitamos ao Pleno da Deputación da Coruña o seguinte
ACORDO:
Aplicación inmediata do artigo 28 en cada Pleno ordinario
celebrado desde hoxe.
Constitución da xunta de voceiros nos mesmos termos, e coa mesma frecuencia, coa
que funcionaba no mandato anterior, é dicir, 48 horas antes de cada Pleno ordinario.
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Moción do Grupo Provincial Marea Atlántica sobre a creación dun novo parque
comarcal de bombeiros para dar servizo á área metropolitana de Santiago de
Compostela
Apróbase a retirada da orde do día

113 de 115

Moción do Grupo Provincial Alternativa dos Veciños para restablecer a normalidade
dos traficos no cruce das estradas provincial DP 5803 e autonómica AC-12

A vía provincial DP-5803 que comunica a avenida Rosalia de Castro e o alto da localidade
de Perillo coa N-VI no cruzamento do Sol e Mar, con motivo das obras do colector de
saneamento realizada pola Xunta de Galicia na avenida Che Guevara, desde Bastiagueiro á
Ponte da Pasaxe, fixo necesario que, temporalmente, durante o transcurso das obras,
cortásese o acceso desde a citada vía provincial hacia á localidade de Nos e outras
direccións, permitindo só a circulación hacia á Ponte da Pasaxe co fin de regular a
sobrecarga dos tráficos nese punto. Dous anos despois desta actuación provisional e un ano
despois da finalización das obras, por parte do Ministerio de Fomento segue impedíndose
o acceso desde a vía provincial hacia Nos e outras localidades obrigando aos cidadáns, sen
ningún tipo de xustificación, a desprazarse ata o concello da Coruña para poder conectar
con diversos núcleos e localidades do municipio de Oleiros e outros. Os motivos do Ministerio
para manter esta situación irregular baséanse en que se ían a levar a cabo as obras,
previstas desde hai máis de doce anos, no citado cruzamento para axilizar o tráfico e
garantir a seguridade de automobilistas e peóns, pero a pesar de figurar nos orzamentos do
Estado durante os tres últimos anos a contratación das mesmas non se realizou.
Polo exposto o grupo provincial de Alternativa dos Veciños solicita ao Pleno Provincial a
aprobación dos seguintes:
ACORDOS
1.- Demandar que a Deputación Provincial reaperture os tráficos que desde tempo
inmemorial utilizáronse neste punto de conexión.
2.- Demandar do Ministerio de Fomento a recolocación dos semáforos que regulaban os
accesos neste punto e que foron eliminados con motivo das obras.
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Moción do Grupo Provincial Popular de apoio e recoñecemento da labor que realizan
as forzas e corpos de seguridade do Estado en Cataluña
Ante os graves disturbios que nos últimos días están a producirse en distintas cidades de
Cataluña, a Deputación da Coruña, reafirma o seu rexeitamento a calquera manifestación
de violencia e o seu compromiso na defensa da Constitución, a legalidade vixente e os
principios, dereitos e liberdades que dela emanan.
Fronte á barbarie de quen perturba a convivencia pacífica entre os españois, as Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado, xunto aos Mossos dEsquadra, veñen realizando un
labor exemplar para a protección dos bens e a seguridade de todos. Grazas ao seu
traballo, profesionalidade e sacrificio, e a pesar da falta de respaldo institucional das
autoridades autonómicas, os cidadáns de Cataluña viron constatada a fortaleza e a vixencia
de Estado de Dereito.
Resulta imprescindible, nunha institución que debe cumprir e facer cumprir a Constitución e a
legalidade vixente así como garantir a seguridade dos seus cidadáns, mostrar o
recoñecemento de todos os españois á exemplar e abnegada labor que levan a cabo estes
servidores públicos.
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta
Corporación e ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Provincial Popular
insta o Pleno da Deputación da Coruña, a adoptar o seguinte acordo:
Primeiro.- Declarar o seu máis firme condena dos actos violentos protagonizados nos últimos
días por elementos radicais en Cataluña, manifiestando a súa solidariedade e alento aos
millóns de cidadáns que están a sufrir esta terrible situación
Segundo.- Mostrar un apoio incondicional ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, así
como á Policía Autonómica catalá, e en especial a todos aqueles de os seus membros que
resultaron feridos no desempeño das súas funcións, polo seu impecable labor e a
profesionalidade demostrada para a defensa e protección dos dereitos e liberdades de todos.
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